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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 

шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін 

жоғары деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс 

артып келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  

себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 

мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 

таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік 

қасиеттерін (азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, 

еңбекқорлық, коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) 

қалыптастыру мен дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін 

түрлі ортада  (іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда 

және т.б.) ұтымды пайдалана алу дағдысын да көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі 

үшін үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік 

меңгеруге, әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге 

қызығушылығы артады. Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ 

тіліне деген сұранысының артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік 

қорын, кәсіби лексикасын дамытуға жол ашады. 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 

деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 

бағдарламасындағы оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 

 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім салаларынан: 

тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, география, 

математика, және т.б. хабар береді); 
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 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің түрлі 

аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты 

меңгеру, екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін 

(тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым) жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім саласынан 

ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын 

кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін 

дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын 

қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол арқылы 

тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, 

салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін тигізетінін, 

жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің жолдарын 

көрсетеді.    

Пәнді оқытудың міндеттері:  

«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 

біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде 

коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды 

көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына 

байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі  

кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі 

артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 

бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 

«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 

жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 

мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау 

түрлерін логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын 

меңгеру, дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, 

ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білуге 

қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 

жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 

меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, 

қазақ тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 

мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді 
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құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі 

білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп 

тиімді меңгеруге дайындық. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 

негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

 лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 

лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 

тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды 

жетілдіру; 

 прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 

мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды 

қалыптастыру шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік 

стратегияны өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

 когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, ойын 

тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы (мазмұнның 

мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша ақпараттарды айыра 

білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, түсіндіру, жинақтау) 

дағдысы; мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта құру, қажетті 

мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 

шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 

дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 

ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 

Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 

талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 

1. Өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын терминологияны 

білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана 

алуы;  

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді 

(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 

қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. Мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттай, 

қорыта білуі; 

4. Мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық құрылымдық 

негізін құра білу.  

5. Маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 

қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 

төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 

қалыптастыруы қажет:  

 Негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 

көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық 

минимум) шеберлігі;  
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 өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу және 

оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде 

жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты тақырып 

аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу 

дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 

байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет 

көрсету, тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  

 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты аутентикалық 

ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу және т.б 

білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

р/с Тақырыптың атауы 

1 Кәсіби лексика. Терминдік норма    

2 Кәсіби тілдің термин жүйесі. Терминжасам 

3 Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы 

4 Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Кәсіби 

саладағы іскери хат-хабар 

5 Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог 

6 Мәтін – ауызша қарым-қатынас құзыретінің негізі. Жоспар құру 

7 Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау  

8 Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері 

9 Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация.  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Кіріспе 

Мақсаты мен міндеті: 

Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз 

білімін жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды 

таңдаған саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 

құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 

қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 

анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 

мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 
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студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін 

жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және 

танымдық (когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге 

асырылады. Атап айтқанда: 

 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 

анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 Аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 

 кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің 

мән-мағынасын  еркін түсіну;  

 Әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер 

мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу дағдысын 

қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша монолог, диалог түрінде (хабарлама, 

таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) 

әңгіме құру, сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, жоспар, 

тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 

реферат және т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  қолдану 

және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 

міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге 

дағдыландыру;  

 Өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми 

мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 Сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл үйренушіні 

қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге және 

ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды 

жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  

дағдыландыру.        

Білім беру технологиясы 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  

басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 

тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. 

маңызды факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-

бағдарлы оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық 

әдіс, түсіндіру әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын 

әдісі сияқты т.б. әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  
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Кәсіби лексика. Терминдік норма    

Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Белгілі бір мамандық, 

тақырып саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән 

белгілер. Термин қолдануға қойылатын нормативті талаптар  

Кәсіби тілдің терминжүйесі. Терминжасам 

Кәсіби салаға қатысты терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу 

жолдары. Кәсіби тіл сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің 

лексикалық құрылымы: терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. 

Терминді қолданудағы даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және грек 

элементтері. Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. 

Тіл қызметінің жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері.  

 Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы 

Кәсіби тілдегі грамматикалық(морфологиялық, синтаксистік) нормадан 

ауытқу.   

Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері 

Кәсіби саладағы іскери хат-хабар. Кәсіби мәтіннің морфологиялық 

құрылымы: атаулық сипаты, етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. 

Грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Іскери хат-хабардағы тілдік 

құрылымдар. Іскери хат-хабарда жиі кездесетін сөз орамдарының қызметі 

мен мағынасы 

Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог 
Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас жасаушылардың 

тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік сапасын 

айқындаудағы негізгі құрал. Монологтің оқырманға арналуы.  

Мәтін - ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі 

Мәтіннің негізгі белгілері. Күрделі синтаксистік тұтастық мәтіннің 

негізгі құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін байланыстыру әдістері: жалғаспалы 

және параллель байланыс. Мәтін арқылы автордың  ұстанымын анықтау.  

Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. 

Хабарлау 

Сипаттау мен хабарлау тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері 

ретінде. Тілдік ерекшеліктері, құрылымы. Қатынастың әр сатысындағы 

сипаттау. Қоғамдық байланыстағы хабарлау. Ғылыми хабарлау 

ерекшеліктері. 

Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері 

Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: баяндау-

түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың логикалық 

құрылымы 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Мамандыққа сәйкес 

тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. Тақырыптың түрлі септіктердегі 

зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын есімдікпен немесе синоним сөздермен 

алмастыру. Ғылыми тақырыпшалардың мәтін мазмұнын ашудағы орны. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫ  ТҮРІ 

 
Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады: 

    

Сөздік  

Эссе  

Резюме 

Аннотация 

Жоспар 

Тезис 

Реферат  

Сөзжұмбақ 

Аударма жұмысы 

Сұрақ-жауап 

Тест тапсырмалары 

Сканворд 

Іскери ойындар 

Рөлдік ойындар 

Мақала  

Жарнама  

Пресс релиз  

Анықтамалық  

Нұсқаулық 

Шолу  

Сұхбат 

Сауалнама  

Бейнебаян  

Таныстырылым  

Комментарий  

Синквейн және т.б.   

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫ 

 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 

білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану 

мақсатын көздейді: 

 болашақ маманның жеке шығармашылық қасиеттерін қалыптастырады; 

 өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын жетілдіреді;  

 мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді 

нәтиже шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын 

қалыптастырады. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: 

ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және 

сыртқы.  

2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Мамандыққа сәйкес сипаттау, 

хабарлау мәтіндерін даярлау.  

3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Менің саламның 

ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар - ... », «Ғылым саласындағы 

жетістіктер», «Сала тілінің өзіндік ерекшеліктері», «20-21 ғасырлардағы 

сала терминдердің дамуы мен қалыптасуы».  

4. Мамандық тақырыбына сәйкес белгілі-бір тақырыпқа құрылымдық-

мағыналық талдау жасау.  

5. Ғылыми салада дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді рәсімдеу ережелері. 

6. Ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың мәнін ашуға 

арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған жоспар. 

Конспект жасау. Дәрісті конспектілеу – шығармашылық үдеріс. 
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7. Мамандыққа сәйкес тақырыпқа реферат жасау: рефератты 

презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  

8. «Математикалық тілдің адами тілмен байланысы» презентация.  

9. «Математикалық символдар тарихы» презентация 

10. «Математикалық мәтінді қалай жазу керек» тақырыбын талқылау. 

11. Арнайы ғылыми мәтіндегі терминдерді анықтау және оның түсіндірмесі. 

12. Кәсіби қазақ тіліндегі заманауи математикалық түсініктердің мазмұны. 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 

1. Иманқұлова С.М. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы:  

          Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 

2. Жұмағұлова А.Ж. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  

университеті,  2011.  – 227  б. 

3. Тымболова А.О.  Кәсіби экономика тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  

университеті, 2009. – 160 бет 

4. Ақбұзауова Б. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  

университеті,  2011.  – 177  б. 

5. Тұрсынова Г.Т. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011 

6. Ақжанова А.К., Утегенова К.Б. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. Астана, 

2010. –128 б 

7.   Мұхамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. –

Алматы, 2013., және т.б. 
 

Қосымша: 

1. Тоқсанбай С.Р., Тоқсанбай Г.С., Тоқсанбаев А.С. Іскер адамдарға 

арналған орысша-қазақша тілашар. – Алматы, 2007. – 160 б.  

2. Белғара Б., Жүнісбеков Б., Қаюпова Ұ., Жүсіпова Г. Банк саласы (есеп 

айырысу, төлемдер жасау) қызметкерлеріне арн. орысша-қазақша тілашар. 

– Астана, 2010. – 254 б. 

3. Белғара Б., Жүнісбеков Б., Жүсіпова Г., Салықбаева А. Кәсіпкерлік, 

іскерлік қарым-қатынас салалары қызметкерлеріне арн. тілашар. – Астана, 

2010. – 266 б. 

4. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. 

(Математика. Том 2) – Алматы, 2014. Т: 1-30. 

Интернет - ресурстар: 

terminkom.kz. 

tilalemi.kz.   

emle.kz.  

atau.kz  

www.sozdik.kz 

www. soylem.kz 

til.gov.kz 

anatili.kz 

http://www.sozdik.kz/
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  
 

Қазақстан Республикасының оқу жүйесінде орын алып жатқан 

реформалардың түпкілікті мақсаты заман талабына сай келетін, өз 

қызметінде үлкен жетістіктерге қол жеткізе алатын  білікті маман даярлау.    

Үштілділікке негізделген Қазақстан Республикасының тіл саясаты 

ағылшын тілін халықаралық қатынас тілі ретінде, мемлекеттік тіл ретінде 

қазақ тілін және ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін меңгеруді 

қолдайды.  Халықарылық интеграцияның ауқымы кеңеюі барысында, жаңа 

информациялық технологиялардың қарқынды дамуы, ғаламның көп тілді 

және көп мәдениетті кеңістікке айналу кезеңінде, ағылшын тілі халықаралық 

қатынастарды нығайту және білім жүйесін интернационализациялау үдерісін 

күшейтетін құралға айналып  отыр.  

Қазіргі таңда  жоғары білім беру жүйесіне қойылатын талап:  топта 

жұмыс істей алатын, ынтымақтастыққа қабілетті, түрлі мәдениет өкілдерімен 

диалог жүргізуге дайын, өз ой-пікірін жеткізе білетін және креативті 

ойлайтын маман дайындау. 

Осындай әлеуметтік жағдайда  шет тілі біліктілігі әрбір тұлғаның көп 

мәдениетті және  көп  тілді  ортаға бейімделуге қабілетін арттыратын,  

интеллектуалдық және планетарлық ой-өрісін дамытуға үлес қосатын, 

тәрбиелік қасиетін қүшейтетін факторға айналып отырғаны белгілі.   

         «Мамандыққа бағытталған шет тілі» пәні жоғарғы дәрежелі білім беру 

кеңістігінде мобильді және өз елінің, сонымен қатар халықаралық нарықта 

қызмет істей алатын мамандарды даярлау бағдарламасының бірден бір 

компоненті болып табылады. Қазіргі кезеңде ағылшын тілін терең меңгерген 

мамандарға деген сұраныс артып отыр. Осыған байланысты  «Мамандыққа 

бағытталған шет тілі» пәні бакалавр даярлау бағдарламаларына кіретін  

курстар арасында орны ерекше. 

Мамандыққа бағытталған шетел тілін оқыту құзіреттілік принциптеріне 

негізделеді, яғни білім алу үдерісінде студенттердің бойында күнделікті 

тұрмысқа қажетті дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Нәтижесінде 
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студенттер жалпы мәдениетаралық және танымдық, кәсіби –коммуникативтік 

және лингвистикалық  құзіреттеріне ие болады.    

Ұсынып отырылған бағдарлама аталған   құзіреттіліктерді  іске асыру  

мақсатына бағытталған және төмендегідей принциптерге негізделеді:  

- сөйлеу дағдыларын меңгеру барысында кәсіби - коммуникативтік 

құзіреттілікті қалыптастыру; 

- оқыту материалдарының мазмұнын және құрамын  іріктегенде 

пәнаралық байланысты ескеру; 

- түп нұсқадан алынған оқу материалдарын қолдану; 

-  шетел тілін оқыту мен оқу үдерісін жеке тұлғаға лайықтау; 

-    студенттердің өз жауапкершілігі мен дербестігіне сүйену; 

- оқу үдерісінде рефлексия мен өзін –өзі бағалауды қалыптасытыру  

тәсілдерін пайдалану; 

- оқу барысында электрондық технологияларды қолдану; 

- интерактивтік тәсілдерді кеңінен қолдану. 

 «Мамандыққа бағытталған шет тілі» пәнінің ерекшелігі  шетел тілін 

оқыту барысында шетел тілі мен мамандыққа қатысты пәнаралық 

байланыстарды күшейту арқылы болашақ мамандардың  кәсіби тілдік 

біліктілігін  жетілдіруге аса  көңіл бөлетіні.                                                                                                                                                                  

Ұсынылып отырған бағдарлама 5В060100 –Математика мамандығы 

бойынша білім алып жатқан студенттерге арналады. Бағдарламаның мақсаты 

студенттердің кәсіптік коммуникативтік құзыреттерін қалыптастыру.  

 түп нұсқадағы мамандыққа байланысты мәтінді түсіну және оқу;  

 түп нұсқадағы ауызша монологтық  және диалогтық сипаттағы 

мәтіндерді, дәрістерді, сұхбат, әңгімелерді, пікірталасты түсіну;  

 түп нұсқадағы мамандыққа байланысты жазбаша және ауызша  

ғылыми мәтіндерге  шетел тілінде аннотация жазу;  

  шетел тілінде мамандыққа байланысты тақырыптардағы 

хабарламалар мен баяндаммалар презинттациялар жазу  және ауызша түрде  

жеткізу;  

 Мамандыққа байланысты ақпараттық сипаттағы мәтіндерді 

(хабарлама, баяндама, шолу) жаза білу;   

 Іскерлік хат –хабар алмасу және жаза білу; 

  Мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне  жазбаша түрде аудара білу;  

 Мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне  ауызша түрде аудара білу;  

Курсты аяқтағанда студентердің меңгеретін тілдік біліктіліктері 

мен дағдылары: 

-  өз мамандығына бойынша білімін  жеткізе алатындай қарым қатынас 

жасауға жеткілікті лексикалық сөздік қоры мен кәсіби терминдерді 

пайдалану;  

- өз мамандығына байланысты ауызша және жазбаша мәтіндерде  жиі 

кездесетін грамматикалық құбылыстарды жетік меңгеру;  
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- халықаралық карым –қатынас жасау негізіндегі іскерлік хат –хабар 

алмаса білу;  

- мамандыққа қатысты ортада  қарым қатынас  жасау мақсатында  

сөйлеу мәдениеттінің  ережелерін сақтай білу; 

- мамандыққа байланысты лексикалық сөздік қоры мен кәсіби 

терминдерді күнделікті қарым – қатынаста пайдалану;  

- таңдаған мамандық саласындағы тұп нұсқалық әдебиетті оқу және 

еркін  ана тіліне аудару, алынған ақпаратты кейіннен талдау, баға беру және 

түсіндіре білу;  

- мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес таңдаған мамандық саласындағы 

ақпаратты(реферат, аннотация, түйіндеме) шетел тілінде ережелерге сай 

рәсімдеп жазбаша түрде беру;  

         -мамандыққа байланысты мәтіндерді жазбаша аудара білу; 

         - кәсіптік және ғылым саласында орын алатын дөңгелек стөлдерде, 

пікір-таласта өз көзқарасын, ой-пікірін шетел тілінде жеткізе білу; 

         - мамандыққа қатысты тақырыптағы дәрістерді түсіну біліктері болу.  

 -өз мамандығына қатысты ғылыми талқылауды, пікір алмасуды, 

баяндама, дөңгелек стөлдерде монолог және диалог түрінде шетел тілінде 

жүргізе білу; өз ойын дайындықсыз әңгімелеу және жеткізе білу; 

- мамандыққа байланысты мазмұнында презентация, мақала, ғылыми 

баяндама, тезис, реферат, түйіндеме жаза білу; 

- шетел тіліндегі лексикалық сөздіктермен жұмыс жасай білу; 

- өз бетінше түпнұсқадағы мамандыққа байланысты мазмұндағы 

әдебиеттерді оқып, түсініп және аударып олардан алынған керекті 

мәліметтерді қолдана білу дағдылары болады. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

№  

1 What is Mathematics? Кәсіби тілдің терминжүйесі. Терминжасам 

2 The roots of Calculus Indefinite,  Perfect, Continuous. (Present/Past Perfect   

Continuous; Future Perfect) уақыт топтары. Кәсіби тілдегі 

грамматикалық нормалардың қолданысы 

3 Limit and Continuity. Қарапайым сөйлем құрылымы 

4 Derivative. Күрделі сөйлем құрылымы 

5 Integration. Төл және төлеу сөз 

6 Mathematical modeling with differential equations 

Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас 

7 Introduction to Geometry 

Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері 

8 Introduction to Analytic Geometry 

9 Introduction to Mechanics 

10 Introduction to Algebra 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Пәннің мақсаты мен міндеттері: 

"Мамандыққа бағытталған шетел тілі" пәнінің  басты мақсаты 

5В060100–Математика мамандығы саласында оқитын студенттердің кәсіби 

коммуникативтік құзыреттілігін – өз мамандық саласында, күнделікті ауыз 

екі сөйлесуде, тұрмыста шетел тілін белсене қолдана білу дағдыларын 

үйрету. 

Оқыту мақсаты:  

- Студенттерге  шетел тілі ақпарат алу көзі, қарым- қатынас жасау 

құралы екені түралы түсінік қалыптастыру және шетел тілінде ой- пікірін 

жеткізен білу, өзгені түсіну мақсатында пайдалана білу; 

-  Студенттерді өз мамандығы саласында, сонымен қатар, әлеуметтік, 

тұрмыстық салада ауызша, жазбаша түрде қарым- қатынас жасауға 

дайындық; 

- Студенттерді шетел тілін  мамандық саласында білімін жетілдіру, 

тереңдету, кеңейту, өз бетінше кәсіби біліктілігін арттыру құралы ретінде 

пайдалана білуге баулу; 

- Студенттерге тілдік, танымдық, мәдениетаралық және 

прагматикалық құзырет көзі ретінде шетел тілінің мүмкіндігін көрсету. 

Білім беру технологиялары 

"Мамандыққа бағытталған шетел тілі" пәнін оқыту үдерісі барысында 

әртүрлі заманауи білім беру технологияларын қолдану арқылы  

студенттердің кәсіби-коммуникативтік құзреттерін қалыптастыру көзделеді. 

Оқыту бағдарламасы ауыз екі сөйлеу дағдыларын дамытуға, интегративтік 

оқу түрлерін ( іздестірілетін, қаралатын, зерттелетін), тыңдау және жазбаша 

сөйлеу дағдыларын (аннотациялау, түйіндемелеу), жазбаша және ауызша 

аудару дағдыларын дамытуға аса көңіл бөледі. 

Мамандыққа бағытталған шетел тілін оқыту барысында мамандыққа 

байланысты құзіреттерді дамытуға ықпал ететін белсенді оқыту әдістері 

кеңінен пайдаланылады, олар – жоба жұмысы, дөңгелек үстел, интегративтік 

тапсырмалар, (кеңес, халықаралық кеңестер, келіссөздер) және интерактивтік 

тәсілдер (пікірталас, дебат, миға шабуыл, конференция, презентация, 

баяндама, көпшілік алдында сөйлеу). 

Негізгі қолданылатын оқу материалдары болашақ мамандардың жан-

жақты кәсіби құзіреттерін дамытуға бағытталған әр түрлі деңгейдегі 

мамандыққа қатысты түпнұсқадағы мәтіндер, әдебиеттер және 

мультимедиалық материалдардан тұрады. 

Оқыту формасы 

Төмендегідей оқыту формасы қарсатырылады: 

- Студенттерге оқытушының басшылығымен аудиториялық топтық сабақ 

жүргізу; 

- Студенттің аудиториялық топтың сабақ кезінде тексерілетін 

оқытушының тапсырмасын міндетті түрде өз бетінше орындайтын жұмысы 

(СӨЖ); 
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- Кеңес беру кезінде тексерілетін оқытушының тапсырмасын міндетті 

түрде өз бетінше орындайтын жұмысы (СӨОЖ);  

- Студенттің ынтасына сәйкес, оның қалауы бойынша оқытушының 

басшылығымен аудиториядан тыс, әртүрлі формада (үйірме, көркем-өнер, жарыс 

т.б) өткізілетін студенттердің жеке, өз бетінше орындайтын жұмысы. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

                          Мамандыққа байланысты материалдың мазмұны  

  

What is Mathematics? 

Mathematical language. Equation and formula.  Mathematical notation 

involves signs and symbols in algebra, analytic geometry, calculus, set theory, 

mathematical logic.  

The roots of Calculus 

The concept of a “function”. The most basic functions that occur in calculus, 

including polynomials, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, 

exponential functions, and logarithmic functions. Word-Building Structure. About 

Newton's work   "The Mathematical Principles of Natural Philosophy". 

Limit and Continuity 

The development of calculus by Newton and Leibniz.  The concept of a 

“limit”.  An informal, intuitive notion to a precise mathematical definition of limit.  

Application of limits  to study “continuous” curves. 

Derivative 

The Derivative Function. Introduction to techniques of differentiation. The 

product and quotient rules. Derivatives of trigonometric functions. Topics in 

differentiation. The derivative in graphing and applications. 

Integration 

Applications of the definite integral in geometry, 

science, and engineering.  Area between two curves. Volumes by slicing. Disks 

and washers. Volumes by cylindrical shells. Length of a plane curve. Area of a 

surface of revolution. Work.  Principles of integral evaluation. 

Mathematical modeling with differential equations 

Modeling with differential equations. Separation of variables. Slope fields.  

Euler’s method. First-order differential equations and applications. 

Introduction to Geometry 

Greek Schools of Mathematics. The Alexandrian School of Mathematics. The 

History of Geometry. Projective  Geometry. Differential Geometry.  Non-

Euclidean Geometry. Abstract spaces. Hilbert's Formal Axiomatic.  

Introduction to Analytic Geometry 

Departeds's and P.Fermat's Coordinate Geometry.  Analysis Incarnate–

Leonard Euler. History of terms "Ellipse", "Hyperbola", "Parabola". Four-

Dimensional Geometry. 

Introduction to Mechanics 

Scientific Laws. Who makes it, who obeys? Who uses it, the great thinker or 

the engineer?  Theoretical Mechanics. Analytical Mechanics. Applied Mechanics. 
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Electro mechanics. Celestial  Mechanics. Gravitation. The World Hypotheses.  

Does the Universe Rotate?  

Introduction to Algebra 

Mathematics and Modern Civilization. The History of Algebra. Algebra in 

Egypt. Hindu and Arabic Algebra. Algebra in Europe. Symbolic Algebraic 

Notation. Solution of Polynomial Equations of Third and Higher Degree. The 

Theory of Equations. Fields. Rings. Groups. 

 

                                                    Семинарлық сабақ 

Семинарлық сабақтарды шетел тілі оқытушылары жүргізеді.Бұл 

семинар сабақтарына шетел тілінде дәріс оқитын  мамандық профильдегі 

кафедра оқытушылары тартылады. Мамандық профильдегі оқытушылар 

шетел тілінде презентация немесе интерактивтік формада болашақ 

мамандықтың базалық түсініктері, негізгі принциптері және  бағыттары 

туралы семинар-сабақ өткізеді. Практикалық сабақтарда шетел тілі 

оқытушылары кәсіби білім мазмұнындағы материалдарымен  сапалы  

меңгеру мақсатында жұмыс жүргізеді. 

         Шетел тілі оқытушыларының міндеті студенттердің таңдалған 

мамандық құзіреттілігін дамыту және қалыптастыру.  

Оқыту үдерісі практикалық нәтижеге жетуге бағдарланған 

коммуникативтік тәсілді пайдалануға негізделеді, яғни:  терминологиялық 

лексиканы меңгеру, мамандыққа қатысты мәтіндерді оқу және аудару, 

кәсіби-маңызды ақпаратты алу, нақты кәсіби салаларында және 

жағдайларында қарым-қатынас жасау, мақалалар, хабарлар және 

баяндамалар жазу, әдебиеттерді аннотациялау.  
 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Математикалық тілді кодтік жүйе ретінде қарастыру. 

2. "Математика" мамандығының категориялары мен ұғымдарының кәсіби 

ағылшын тілінде қалыптасу тарихы. 

3. Математикалық терминнің қалыптасуының негізгі жолдары. 

4. Математикалық терминнің дублеттілігі (бірнеше тілде ұқсас не бірдей 

болуы). 

5. Математикалық терминді қолданудың ерекшеліктері. 

6. Математикалық өрнектің тілдегі сөзге ұқсастығы. 

7. Заманауи математикалық тілдің жалпы көрінісі. 

8. Терминологиялық сөздіктердің оқу барысына тигізетін әсері.  
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ ЖҰМЫСЫ 

 

Студенттердің өз бетінше жұмысы (СӨЖ) дидактикалық үгіттік 

міндеттерді өз бетінше орындауы бағытталған, танымдық әрекеттерге 

қызығушылығын қалыптастыратын және өзі үйренетін шетел тілі саласында 

білім деңгейін тереңдететін студенттің оқу жұмысының ерекше бір түрі.  

Студенттердің өз бетінше жұмысы оның шығармашылық белсенділігін 

арттыратын, оқу материалын меңгеруге, зерттеу тұрғысында қарауды 

қамтамасыз ететін практикалық мақсаттарды жүзеге асырумен байланысты.  

Студентдің өз бетінше жұмысы оқу материалын кітапхана, компьтерлік 

класс, бұқаралық ақпарат жинағы арқылы өз бетінше меңгеруді көздейді. 

Оқытушының басшылығымен атқарылатын студенттердің өз бетінше жұмысы 

(СӨОЖ)  аудиториялық сабақ түрінде жүргізіледі. СӨОЖ жұмысы екі түрлі 

қызмет атқарады: кеңес беру және бақылау. 

       Кеңес беру функциясы: 

- студенттің өз бетінше жұмысына көмектесу; 

- оқу материалын меңгеруге қажетті жұмыс тәсілін таңдауға көмек беру; 

- оқу материалын терең меңгеруге көмектесу. 

Студенттердің өз бетінше жұмысын бақылау функциясы ағымдық, аралық 

және қортынды бақылау және студенттердің ынталандыру үшін білім бағалауға 

қойылатын бағалары есепке алынады.  

Осы бағдарламада төмендегідей СӨЖ тапсырмалар қарастырылған: 

1. Мамандығы бойынша 30 беттен кем емес монографияларды, 

ғылыми мақалаларды ана  тілге аудару және оқу.  

2. Арнайы терминологиялық сөздік құру.  

3. Оқылған әдебиеттері негізінде реферат  дайындау.  

4. Ғаламтор материалдарын өңдеу. 

5. Жобалық жұмысты презентациялау.  

6. Мамандық байланысты мақаланы аннотациялау.  
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Дорожкина В. Английский язык для математиков. Extensive english course 

for mathematicians. Учебник: Изд. 4-е. М.: АСТ, Астрель, 2006, 344 с. 

2. Английский язык для студентов-математиков / З.Д. Орешина .- Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 

университета, 2010. – 37 с. 

3.  Тимофеева Т.В., Поталуй Л.В. – Technical Correspondence: Учебное 

пособие по английскому языку, Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005, 27 с. (адрес в 

Интернете: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40141/may05070.pdf) 

4. K. Harding. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 2009. 

5. Oxsford English for Information Tehnology. Eric H. Glendinning, John 

McEvan. – Oxsford University Press, 2002 

 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40141/may05070.pdf
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Қосымша: 

1. Шаншиева С.А.  Английский для математиков (интенсивный курс для 

начинающих: Учебник. – 2-е изд., Изд-во МГУ, 1991 – 400с. 

(https://drive.google.com/file/d/0BOsk7FH2zPJZFNKMnlWTFdodUk/view) 

2. Особенности написания научных статей на английском языке не 

англоговорящими авторами (http://iteslj.org/Techniques/Knoy-

ChineseWriters.html). 

3. Особенности деловой переписки на техническом английском языке 

(http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html). 

4. English for Mathematics = Английский для математиков : пособие / Л.М. 

Калилец; Брест.гос. ун-т им. А.С. Пушкина. Брест: БрГУ, 2015. – 131 с. 

– 2-е изд., доп. и перераб.: Изд-во МГУ, 1991 – 400с. – 

(https://drive.google.com/file/d/0B-Osk7FH2zPJZFNKMnlWTFdodUk/view) 

5. Английский для математиков: слова, которые нужно знать. http://native-

english.com.ua/blog/anglijskij-dlja-matematikov-slova-kotorye-nuzhno-znat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html
http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html
http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html


19 
 

МТ  1203   МАТЕМАТИКАЛЫҚ  ТАЛДАУ - І 

 

көлемі 4 кредит 

 

Авторлар: 

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Кангужин Б.Е.   

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент м.а. Көшербаева Ұ.Р.   

 

Пікір жазғандар: 

ҚР ҰҒА корр.мүшесі, физика-математика ғылымдарының докторы, БҒҚ, ҚР 

ҒБМ ҒК «Математика және  математикалық моделдеу» институтының 

профессоры Садыбеков М. А. 

физика-математика ғылымдарының докторы,  әл- Фараби атындағы  ҚазҰУ 

профессоры Мұхамбетжанов С.Т.  

 

ТҮСІНДІРМЕ  ХАТ 
 

Математикалық талдау пәні  жоғарғы математиканың және ғылыми-

жаратылыс  ілімінің негізін  қалайтын  пән. Бұл пән математиканың  негізін   

терең  түсіну үшін студенттерге  алғашқы  іргелі ұғымдарды  үйретеді. 

Сонымен қатар болашақта  студент  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жүргізу  

үшін  оның логикалық  ойлауын және  математикалық  мәдениетін дамытады. 

Математикалық  талдау  пәні   жоғарғы  математиканың  негізі  болғандықтан  

студенттерді   математикалық  зерттеу әдістеріне,  есептерді  шығарудың  

әртүрлі  тәсілдеріне  үйретеді  және   басқа да математикалық  пәндерді  оқып  

үйренуге  дайындайды.  

Математикалық  талдаудың  маңызды  элементтерінің  Қазақстан 

Республикасының  мемлекеттік  стандарты  бойынша жалпы  білім  беретін  

мектептердің  бағдарламасына  енуі  және  «Математикалық  талдау»  пәнінің  

жоғарғы  оқу  орнындағы  «Математика», «Информатика»,  «Механика», 

«Космостық техника және технология», «Математикалық және  

компьютерлік пішіндеу», «Информациялық жүйелер», «Есептеу  техникасы», 

сонымен қатар физиканың, химияның әртүрлі салаларындағы  

мамандықтарға  енгізілуі – осы пәннің  бұл  салаларда  ерекше маңызды  

орын  алатынынының  дәлелі.  

Пререквизиті: пәнді меңгеру  үшін  жалпы  білім  беретін  мектептің  

бағдарламасы  деңгейінде  математика  пәнін  білу  жеткілікті,  сонымен  

қатар математикалық  талдау  курсымен  қатар жүретін  сызықты  және  

жоғарғы  алгебра, аналитикалық  геометрия  және  дифференциалдық  

геометрия  сияқты пәндердің  кейбір  тарауларын  білген орынды.  

Постреквизиті: математикалық талдау, алгебра, геометрия, 

дифференциалдық теңдеулер, функционалдық талдау пәндерінің әртүрлі 

бағыттары бойынша  арнайы және  элективті курстар. 

«Математикалық  талдау-І»  курсын жақсы меңгерген студент: 
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- Қазақстандағы  және  басқа  елдердегі  математикалық  талдау  

саласындағы  ғылыми  бағыттарды  және заманауи математиканың  

даму  жолдары  мен  табыстарын,  осы  саладағы  елімізде  болып  

жатқан  жаңалықтар  туралы   түсінігі  болуы  керек; 

-  математикалық талдаудың іргелі түсініктерін  біліп, тізбектер  

теориясын  меңгеріп, үзіліссіз  функциялар  теориясын, Ландау  

символдарын және бір  айнымалыдан  тәуелді  функцияның  

дифференциалдық есептеулері мен интегралдарды  есептеу   

дағдысына  ие    болуы  тиіс; 
- сандық  жиынның дәл шекараларын табуды, тізбектерді  

жинақтылыққа  зерттеуді,  функцияның  шегін  тауып, үзіліссіздікке  

зерттеуді  және  туынды  көмегімен  функцияны  зерттеп,  оның  

графигін  салуды   өздігімен  жасай алуы  тиіс;  

- математикалық  талдау  пәнінің негізгі  тұжырымдарын дәлелдей  

білу  және  осы пәнде  берілген негізгі  түсініктерді еркін  пайдалана  

білу құзіреті  болуы  тиіс. 
    

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

 Тақырып атаулары 
1 Кіріспе. Жиындар теориясының элементтері 
2 Нақты сандар жиыны  
3 Тізбектер теориясы 

4 Монотонды тізбектер 
5 Функция жәнеоның графигі 
6 Функцияның шегі 
7 Функцияның үзіліссіздігі 
8 Функцияның бірқалыпты үзіліссіздігі 
9 Туынды және бір айнымалыға байланысты функцияның 

дифференциалы 
10 Дифференциалдау ережелері және дифференциалданатын 

функциялардың қасиеттері 
11 Дифференциалдық есептеулердің негізгі теоремалары 
12 Анықталмағандықтарды ашу және Тейлор формуласы 
13 Функцияны монотондылыққа зерттеу және экстремум теориясы 
14 Функция графигінің дөңестігі және иілу нүктелері 
15 Асимптоталар. Функцияны толық зерттеу және графигін салу 

сұлбасы 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 

Үш ғасыр бұрын Ньютон және Лейбниц құрған дифференциалдық және 

интегралдық есептеу негіздері  бүгінгі күннің өзінде  математика тарихында 

және жалпы ғылым тарихында ірі оқиға болды. Математикалық талдау және 
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алгебра байланыса келе замануи математиканың кез келген пәнінің негізі 

болып есептеледі. Математикалық талдауды құру - адамзат ақыл-

парасатының аса зор жетістіктерінің бірі. Ол физикалық және геометриялық 

жеке есептерді қарастырудан бастап маңызды класты есептерді шешудің 

жалпы әдістерін дамытуға мүмкіндік берді. 

Бұл курстың мақсаты – негізгі зерттеу объектісі болатын  функциялар 

теориясының басты ұғымдарымен жан-жақты таныстыру. Табиғаттағы 

заңдылықтарды зерттеуде, техникада, экономикада және тағы басқа ғылыми 

процестерді зерттеуде  функциялардың алатын орны ерекше  болғандықтан 

оларды  жақсы білу маңызды.  Сондықтан математикалық талдау пәні 

классикалық математиканың басты бөлімі бола отырып, кез келген 

математикалық пәндердің негізін қалайды. 

Берілген курсты оқытудағы  шешілуге тиісті мәселелер -   студенттер 

математикалық талдау пәнінің маңызды  анықтамаларын, теоремаларын 

есептер  шығару барысында тиімді қолдана отырып, меңгерген теориялардың  

нәтижелерін магистратурада таңдап алынған бағыт бойынша одан әрі 

зерделеуге тиімді қолдана білуге үйрету және игерген білім дағдыларын  

болашақта пайдалана  алатындай  көлемде табысты меңгеруіне қол жеткізу. 

Математикалық  талдау  – жоғарғы математиканың негізін қалаушы пән.  

Сондықтан математикалық талдау курсын білмей тұрып жоғарғы  

математиканың  басты пәндерін   комплекс айнымалы функциялар теориясы, 

дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика, функционалдық  

талдау, дифференциалдық геометрия, вариациялық есептеулер, 

ықтималдықтар теориясы, оптимальды басқару, экстремальды есептер  

теориясы  т.б.  пәндерді  жақсы  меңгеру мүмкін емес.   

Материалды баяндау келесі реттілікпен орындалады. Нақты сандардың 

жиыны аксиоматикалық түрде енгізіледі. Нақты сандардың аксиомалары 

тізбек пен функция шектері теорияларының негізгі тұжырымдарын 

құрастырғанда жиі пайдаланылады. Шектер теориясының көмегімен үзіліссіз 

функциялар және олардың қасиеттері зерттелінеді, дифференциалданудың 

және интегралданудың ұғымдары енгізіледі. Бұл курстың материалдарын 

баяндағанда (мүмкіншіліктер болса) логикалық символдар және 

математикалық ұғымдар формула түрінде кеңінен қолданылады. 

Математикалық талдаудың заманауи дамуы оның қолдану аясының 

кеңеюімен байланысты қарқындап келеді. Қазіргі жаратылыстану 

ғылымында математикалық талдаудың орны уақыт өткен сайын ерекше 

бағалануда. Жаңадан ашылып жатқан теориялық жаңалықтар жаратылыс 

ғылымының нәтижелерін және оның әдістерін қолдануда жаңа мүмкіндіктер 

беруде. Математикалық талдау пәні және оның әдістері заманауи математика 

дамуында өзінің маңызын арттыра береді. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Кіріспе. Жиындар теориясының элементтері 

Кейбір негізгі түсініктер және математикалық логиканың символдары. 

Саналымды және саналымсыз жиындар. Жиындарға қолданылатын амалдар       

(жиындардың бірігуі, қиылысуы, айырымы, тік көбейтіндісі). Жиынның 

қуаты. Жиындардың бейнелеуі. 
 

Нақты сандар жиыны 

Рационал сандар жиыны. Рационал сандар жиынын кеңейту қажеттілігі. 

Нақты сандар жиыны және оның құрылысы. Шектелген сандық жиындар. 

Сандық жиынның дәл шекаралары. Нақты сандар жиынының қасиеттері. 

Саналымды жиынар, олардың қасиеттері. Нақты сандар жиынының 

саналымсыздығы. 
 

Сандық тізбектер 
Сандық тізбектің анықтамасы. Сандық тізбектердің классификациясы 

(шектелген және шектелмеген, шексіз аз және шексіз үлкен, жинақты және 

жинақсыз тізбектер). Сандық тізбектің шегі. Жинақты  тізбектер және 

олардың қасиеттері. Теңдіктер мен теңсіздіктерде шекке көшу. Кез-келген 

сандық тізбектің құрылымы: дербес шек, жоғарғы және төменгі шектер. 
 

Монотонды тізбектер 
Монотонды тізбектер. Монотонды, шектелген тізбектің шегі туралы 

теорема. е саны. Монотонды жинақты тізбектердің мысалдары. 
 

Функция және оның графигі 

Айнымалы шаманың анықтамасы, бейнелеулер, функциялар. Нақты 

айнымалының функциялары. Негізгі элементар функциялардың графиктері. 

Кері функция түсінігі. Кері тригонометриялық функциялар және олардың 

қасиеттері. Гиперболалық функциялар. Параметрлік түрде берілген 

функцияның графигі. Полярлық координаттар. Функцияның полярлық 

координаттар жүйесіндегі графигі. 
 

Функцияның шегі 

Функцияның нүктедегі шегінің Гейне және Коши бойынша 

анықтамалары, бұл анықтамалардың өзара пара-парлығы. Нақты айнымалы 

функцияның шегінің геометриялық мағынасы. Біржақты шектер. Функция  

шегінің  бар болуының  Коши  критерийі. Нүктеде шегі бар функциялардың 

қасиеттері. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. Бірінші және екінші 

тамаша шектер. Шексіз аз шамалардың пара-парлық кестесі. 
 

Функцияның  үзіліссіздігі 

Функцияның  нүктедегі  үзіліссіздігінің анықтамасы. Нүктеде  үзіліссіз      

функциялардың  қасиеттері. Үзіліс нүктелерінің классификациясы 

(жөнделетін үзіліс, бірінші және екінші түрдегі үзілістер). Жиында үзіліссіз      

функциялардың  қасиеттері: Вейерштрасс, Больцано-Коши теоремалары. 
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Күрделі функцияның  үзіліссіздігі. Кері функцияның  үзіліссіздігі. Негізгі 

элементар функциялардың үзіліссіздігі.   
 

Функцияның бірқалыпты үзіліссіздігі 

Функцияның  бірқалыпты үзіліссіздігі. Кантор теоремасы. Функцияның 

интервалда бірқалыпты үзіліссіздігінің критерийі.  Функцияның нүктедегі 

және жиындағы тербелісі. 
 

Бір айнымалыға байланысты  функцияның туындысы мен 

дифференциалы 

Функцияның өсімшесі. Туынды және біржақты туынды, шексіз туынды.  

Туындының  геометриялық және физикалық  мағынасы. Функцияның 

нүктеде дифференциалдануы. Дифференциал ұғымы және оның 

геометриялық мағынасы. Бірінші дифференциал тұлғасының  

инварианттығы. Жуықтап есептеуде дифференциалдың қолдануы. 

Функцияның нүктеде дифференциалдануы мен үзіліссіздігінің арасындағы 

байланыс. 
 

Дифференциалдау ережелері және дифференциалданатын  

функциялардың қасиеттері 

Күрделі  функцияны дифференциалдау. Кері  функцияны 

дифференциалдау. Функциялардың қосындысын, айырымын, көбейтіндісі 

мен қатынасын дифференциалдау. Жоғарғы  ретті туындылар  мен  

дифференциалдар.  Лейбниц формуласы. Параметрлік түрде және айқын емес 

түрде берілген функцияларды дифференциалдау. 
  

Дифференциалдық  есептеулердің  негізгі  теоремалары 
Локалды экстремум. Локалды экстремумның қажетті шарты. 

Туындының нөлі туралы теорема. Ферма, Ролль, Лагранж, Коши  

теоремалары.  Функцияның интервалдағы монотондылық шарттары. 
 

Анықталмағандықтарды ашу және Тейлор формуласы 

Анықталмағандықтарды ашу үшін Лопиталь  ережесі. Тейлор  

формуласы және оның функцияның мәнін жуықтап табу есептерімен 

байланысы. Тейлор формуласының қалдық мүшесі. Лагранж, Пеано және 

Коши түріндегі қалдық мүшелер. Маклорен  формуласы.  Кез келген 

функцияның қалдық мүшесін бағалау. Кейбір  элементар  функциялардың  

Маклорен  формуласы  бойынша  жіктелуі.    
 

Функцияны монотондылыққа зерттеу және экстремум теориясы 

Дифференциалданатын функцияның монотондылық шарттары. 

Стационар нүктелерді іздеу. Локалды экстремум түсінігі. Экстремумның 

қажетті шарты. Локалды экстремумның бірінші жеткілікті шарты.  Локалды 

экстремумның екінші жеткілікті шарты.  Локалды экстремумның үшінші 

жеткілікті шарты. Берілген нүктеде дифференциалданбайтын функцияның 

экстремумы. 
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Функция графигінің дөңестігі және иілу нүктелері 

Функцияның  ойыстығы  және  дөңестігі. Екінші туындының таңбасы 

туралы теорема. Функция  графигінің  иілу  нүктесі. Иілу  нүктесі болуының 

қажетті шарты. Иілу  нүктесі болуының бірінші жеткілікті шарты. Иілу  

нүктесі болуының екінші жеткілікті шарты. Иілу  нүктесі болуының үшінші 

жеткілікті шарты. Иенсен, Гельдер және Минковский теңсіздіктері. 
 

Асимптоталар. Функцияны толық зерттеу және графигін салу 

сұлбасы 

Функция графигінің  асимптоталары. Тік, көлбеу асимптоталар. Көлбеу 

асимптота туралы теорема. Сегментте анықталған функцияның максимал 

және минимал  мәндерін анықтау. Функция  графигін тұрғызу. 
 

 

СЕМИНАР  САБАҚТАРЫНА  ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР  

ҮЛГІСІ 

 

1. Жиындарға амалдар қолдану. 

2. Математикалық  индукция  әдісі. 

3. Сандық  жиынның  дәл шекаралары. 

4. Монотонды  тізбектер. е  саны. 

5. Тізбек  үшін   Коши критерийі. 

6. Тізбектің  дербес  шектері. 

7. Тамаша  шектер. 

8. Функция  үзіліссіздігі. 

9. Функцияның  бірқалыпты  үзіліссіздігі. 

10. Дифференциалдау ережелері. 

11. Ферма, Ролль, Лагранж, Коши  теоремалары. 

12. Жоғарғы  ретті  туындылар. Лейбниц  формуласы. 

13. Лопиталь  ережесі. 

14. Тейлор формуласы. 

15. Функцияны  зерттеп, графигін  салу. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР  ҮЛГІСІ 
 

1. Жиындар  және  оларға  қолданылатын  амалдар. 

2. Бос емес  сандық  жиынның  супремумы және инфимумы. 

3. Анықтамасы  бойынша тізбектің шегін  табу. 

4. Коши  критерийінің көмегімен  тізбек жинақтылығын  дәлеллеу. 

5. Тізбектің  жоғарғы  және  төменгі  шектерін  табу. 

6. Шексіз  аз  және  шексіз  үлкен  шамалар. 

7. Функцияның  нүктеде дифференциалдануы.     

8. Дифференциал және оның геометриялық мағынасы. 

9. Дифференциалдау ережелері.  

10. Тейлор формуласының қалдық мүшесі. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ   ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР  ҮЛГІСІ 
 

1. Сандық тізбектер. 

2. Шектің бар болуының Коши критерийі. 

3. Үзіліссіз функциялар. Үзіліс нүктелерін классификациялау. 

4. Функция  туындысы. 

5. Жоғарғы  ретті  туындылар мен дифференциалдар. 

6. Кейбір  элементар  функциялардың  Маклорен  формуласы  бойынша  

жіктеу.    

7. Функцияның  экстремумы. 

8. Функцияның  ойыстығы  және  дөңестігі. 

9. Функция  графигінің  иілу  нүктесі. 

10.  Функция  графигінің    асимптоталары және графикті тұрғызу сұлбасы. 
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физика-математика ғылымдарының докторы, әл- Фараби атындағы  ҚазҰУ 

профессоры  Мұхамбетжанов С.Т. 

 

ТҮСІНДІРМЕ  ХАТ 
 

Математикалық талдау пәні  жоғарғы математиканың және ғылыми-

жаратылыс  ілімінің негізін  қалайтын  пән. Бұл пән математиканың  негізін   

терең түсіну үшін студенттерге  алғашқы  іргелі ұғымдарды  үйретеді. 

Сонымен қатар болашақта  студент  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жүргізу  

үшін оның логикалық  ойлауын  және  математикалық  мәдениетін дамытады. 

Математикалық  талдау  пәні   жоғарғы  математиканың  негізі  болғандықтан  

студенттерді   математикалық  зерттеу әдістеріне,  есептерді  шығарудың  

әртүрлі  тәсілдеріне  үйретеді  және   басқа да математикалық  пәндерді  оқып  

үйренуге  дайындайды.  

Математикалық  талдаудың  маңызды  элементтерінің  Қазақстан 

Республикасының  мемлекеттік  стандарты  бойынша жалпы  білім  беретін  

мектептердің  бағдарламасына  енуі  және  «Математикалық  талдау»  пәнінің  

жоғарғы  оқу  орнындағы  «Математика», «Информатика»,  «Механика», 

«Космостық  техника  және  технология»,  «Математикалық  және  

компьютерлік пішіндеу», «Информациялық жүйелер», «Есептеу  техникасы»,  

сонымен қатар физиканың, химияның әртүрлі салаларындағы  

мамандықтарға  енгізілуі – бұл осы пәннің  бұл  салаларда  ерекше маңызды  

орын  алатынынының  дәлелі.  

Пререквизиті: «Математикалық талдау-ІІ»  пәнін  меңгеру  үшін  

«Математикалық талдау-І» пәнін жақсы білу керек, сонымен  қатар 

«Сызықты алгебра», «Аналитикалық геометрия», «Дифференциалдық  

геометрия»   пәндерінің  кейбір  тарауларын  білген орынды.  

Постреквизиті: «Математикалық талдау-3», «Дифференциалдық  

теңдеулер»,  «Функционалдық  анализ»,  «Комплекс айнымалы  функциялар  

теориясы», «Математикалық  физика  теңдеулері»   және  осы пәннің кейбір  

тарауларын  тереңдете  оқытатын арнайы  курстар. 

«Математикалық  талдау-ІІ»  курсын жақсы меңгерген студент: 
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- Қазақстандағы  және  басқа  елдердегі  математикалық  талдау  

саласындағы  ғылыми  бағыттарды  және заманауи математиканың  даму  

жолдары  мен  табыстарын,  осы  саладағы  елімізде  болып  жатқан  

жаңалықтар  туралы   түсінігі  болуы  керек; 

- математикалық талдаудың іргелі түсініктерін  біліп,  және қатарлар  

теориясын,  оның  жинақтылығын зерттеу,  интегралдарды есептеу мен оның  

қолдануларын, сонымен қатар көп айнымалы функциялар мен бір  

айнымалыдан тәуелді  функциялардың  айырмашылықтарын зерделеп, оның  

экстремумын   есептеу  дағдысына  ие    болуы  тиіс; 

- анықталған интегралдың геометриялық және физикалық  

қолдануларын; қатарлардың жинақтылығын белгілерді  қолдана  отырып,    

жинақтылыққа зерттеуді, функцияналдық қатарлардың бірқалыпты   

жинақтылығын тауып және функцияны дәрежелік  қатарға  жіктеуді   

өздігімен  жасай алуы  тиіс;  

- Математикалық  талдау  пәнінің негізгі  тұжырымдарын дәлелдей  білу  

және  осы пәнде  берілген негізгі  түсініктерді еркін  пайдалана  білу құзіреті  

болуы  тиіс. 
    

                           ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

 Тақырып атаулары 

1 Анықталмаған  интеграл 

2 Рационал өрнектерді интегралдау 

3 Иррационал өрнектерді интегралдау 

4 Анықталған  интеграл 

5 Анықталған  интегралдың қасиеттері 

6 Анықталған  интегралдың қолданулары: доғаның ұзындығы 

7 Анықталған  интегралдың қолданулары: аудан және көлем 

8 Анықталған  интегралды жуықтап есептеу 

9 Меншіксіз интегралдар 

10 Сандық қатарлар. Таңбасы оң сандық қатарлар 

11 Таңбасы айнымалы сандық қатарлар. Жинақтылықтың түрлері 

12 Функционалдық тізбектер 

13 Функционалдық қатарлар 

14 Дәрежелік қатарлар 

15 Функцияны дәрежелік қатарға тарату 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 

Үш ғасыр бұрын Ньютон және Лейбниц құрған дифференциалдық және 

интегралдық есептеу негіздері  бүгінгі күннің өзінде  математика тарихында 

және жалпы ғылым тарихында ірі оқиға болды. Математикалық талдау және 

алгебра байланыса келе замануи математиканың кез келген пәнінің негізі 

болып есептеледі. Математикалық талдауды құру - адамзат ақыл-

парасатының аса зор жетістіктерінің бірі. Ол физикалық және геометриялық 

жеке есептерді қарастырудан бастап маңызды класты есептерді шешудің 

жалпы әдістерін дамытуға мүмкіндік берді. 

Бұл курстың мақсаты – негізгі зерттеу объектісі болатын  функциялар 

теориясының басты ұғымдарымен жан-жақты таныстыру. Табиғаттағы 

заңдылықтарды зерттеуде, техникада, зкономикада және тағы басқа ғылыми 

процестерді зерттеуде  функциялардың алатын орны ерекше  болғандықтан 

оларды  жақсы білу маңызды.  Сондықтан математикалық талдау пәні 

классикалық математиканың басты бөлімі бола отырып, кез келген 

математикалық пәндердің негізін қалайды. 

Берілген курсты оқытудағы  шешілуге тиісті мәселелер -   студенттер 

математикалық талдау пәнінің маңызды  анықтамаларын, теоремаларын 

есептер  шығару барысында тиімді қолдана отырып, меңгерген теориялардың  

нәтижелерін магистратурада таңдап алынған бағыт бойынша одан әрі 

зерделеуге тиімді қолдана білуге үйрету және игерген білім дағдыларын  

болашақта пайдалана  алатындай  көлемде табысты меңгеруіне қол жеткізу. 

Математикалық  талдау  – жоғарғы математиканың негізін қалаушы пән.  

Сондықтан математикалық талдау курсын білмей тұрып жоғарғы  

математиканың басты пәндерін комплекс   айнымалы   функциялар теориясы, 

дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика, функционалдық  

талдау, дифференциалдық геометрия, вариациялық есептеулер, 

ықтималдықтар теориясы, оптимальды басқару, экстремальды есептер  

теориясы  т.б.  пәндерді  жақсы  меңгеру мүмкін емес.   

Материалды баяндау келесі реттілікпен орындалады. Нақты сандардың 

жиыны аксиоматикалық түрде енгізіледі. Нақты сандардың аксиомалары 

тізбек пен функция шектері теорияларының негізгі тұжырымдарын 

құрастырғанда жиі пайдаланылады. Шектер теориясының көмегімен үзіліссіз 

функциялар және олардың қасиеттері зерттелінеді, дифференциалданудың 

және интегралданудың ұғымдары енгізіледі. Бұл курстың материалдарын 

баяндағанда (мүмкіншіліктер болса) логикалық символдар және 

математикалық ұғымдар формула түрінде кеңінен қолданылады. 

Математикалық талдаудың заманауи дамуы оның қолдану аясының 

кеңеюімен байланысты қарқындап келеді. Қазіргі жаратылыстану 

ғылымында математикалық талдаудың орны уақыт өткен сайын ерекше 

бағалануда. Жаңадан ашылып жатқан теориялық жаңалықтар жаратылыс 

ғылымының нәтижелерін және оның әдістерін қолдануда жаңа мүмкіндіктер 
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беруде. Математикалық талдау пәні және оның әдістері заманауи математика 

дамуында өзінің маңызын арттыра береді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Анықталмаған  интеграл 

Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл. Анықталмаған интегралдың 

негізгі қасиеттері. Анықталмаған интеграл кестесі. Интегралдаудың негізгі 

әдістері: айнымалыны  ауыстыру  және  бөліктеп  интегралдау.  
 

Рационал өрнектерді интегралдау 

Рационал  өрнектерді  интегралдау. Дұрыс рационал бөлшекті 

қарапайым бөлшектер қосындысына жіктеу. Белгісіз коэффициенттерді 

анықтау әдісі. Остроградский  әдісі.  
 

Иррационал өрнектерді интегралдау 

Бөлшек-сызықты иррационалдықты интегралдау. Квадраттық 

иррационалдықты интегралдау. Эйлер алмастыруы. Дифференциалдық 

биномды интегралдау. Кейбір тригонометриялық өрнектерді элементар 

функциялар арқылы интегралдау. 
  
Анықталған  интеграл 

 Дарбудың жоғарғы және төменгі  қосындыларын анықтау, олардың 

негізгі қасиеттері. Дарбудың жоғарғы және төменгі  интегралы. Функцияның 

Дарбу бойынша интегралдануы. Риман қосындысы.  Риман интегралын 

енгізу қажеттілігін алып келетін математиканың ішкі проблемалары. 

Интегралдану критерийі. Интегралданатын функциялар кластары.  
 

Анықталған  интегралдың қасиеттері 

Ньютон-Лейбниц  формуласы.  Жоғарғы шекаралары айнымалы 

болатын анықталған интегралдың қасиеттері. Анықталған интегралда 

айнымалыны  ауыстыру  және  бөліктеп  интегралдау. Интегралдың 

бағалаулары. Теңсіздіктерді интегралдау. Орта  мән  туралы  бірінші теорема. 

Орта  мән  туралы  екінші теорема.   
 

Анықталған  интегралдың қолданулары: доғаның ұзындығы 

Қисықтың доғасының ұзындығы. Жай қисықтың, параметрленетін 

қисықтың, түзуленетін қисықтың анықтамалары. Түзуленетін қисықтардың 

қасиеттері. Қисықтың түзулену критерийі. Қисықтың доғасының ұзындығын 

есептеу. Доғаның дифференциалы.  
 

Анықталған  интегралдың қолданулары: аудан және көлем 

Жиынның шекарасы және жазық фигупра ұғымы. Жазық фигураның 

ауданы. Қисықсызықты трапеция мен қисықсызықты сектордың аудандары 

Аудандарды есептеу мысалдары. Дененің көлемі. Кубталатын денелердің 

кейбір кластары. 
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Анықталған  интегралды жуықтап есептеу 

Тейлор формуласының интегралдық түрдегі қалдық мүшесі. Риман 

интегралын жуықтап есептеу әдістері. Қарапайым квадратуралық 

формулалар. 

 

Меншіксіз интегралдар 

1, 2- түрдегі меншіксіз интегралдар. Меншіксіз интегралдардың 

жинақтылығы үшін Коши кртерийі. Меншіксіз интегралда айнымалыны  

ауыстыру  және  бөліктеп  интегралдау. Теріс емес функцияның меншіксіз 

интегралы; олардың жинақтылық белгілері. Меншіксіз интегралдардың 

абсолютті және шартты жинақтылығы. Жинақтылықтың Дирихле және 

Абель белгілері. Меншіксіз интегралдың бас мәні. 
 

Сандық қатарлар 

Сандық қатарлар. Жинақтылық және сандық қатардың қосындысы. 

Негізгі анықтамалар. Жинақты қатарлардың қасиеттері, қатардың 

жинақтылығы үшін Коши критерийі. Қатардың жинақтылығының қажетті 

шарты. Мүшелері теріс емес сандық қатарлар, олардың жинақтылық 

белгілері: салыстыру, Даламбер, Коши,  Раабе  және Гаусс  белгілері. 

Кошидің интегралдық белгісі. 
 

Таңбасы айнымалы сандық қатарлар. Жинақтылықтың түрлері 

Таңбасы  айнымалы сандық қатарлар. Сандық қатардың абсолютті және 

шартты жинақтылығы. Таңбасы  айнымалы  сандық қатардың жинақтылығы 

үшін Абель, Дирихле белгілері. Абель түрлендіруі. Таңбасы  ауыспалы 

сандық қатарлар. Лейбниц  белгісі. Жинақты сандық қатарлардың 

ассоциативтілігі. Коммутативтілігі: абсолютті жинақты сандық қатарлардың 

мүшелерінің орындарын ауыстыру туралы Коши теоремасы, шартты 

жинақты сандық қатарлардың мүшелерінің орындарын ауыстыру туралы 

Риман теоремасы. Жинақты қатарларға амалдар қолдану. 
 

Функционалдық тізбектер 

Функционалдық тізбектер: олардың нүктедегі және жиындағы 

жинақтылығы. Жиындағы бірқалыпты жинақтылық. Функционалдық 

тізбектердің бірқалыпты жинақтылығы үшін Коши критерийі. 

Функционалдық тізбектердің  бірқалыпты жинақтылығының жеткілікті 

белгілері:  Вейерштрасс, Абель, Дини  және  Дирихле  белгілері. Мүшелеп 

шекке көшу.  Функционалдық  тізбекті  мүшелеп интегралдау  және  

мүшелеп дифференциалдау.  
 

Функционалдық қатарлар 

Функционалдық қатарлар: олардың нүктедегі және жиындағы 

жинақтылығы. Жиындағы бірқалыпты жинақтылық. Функционалдық 

қатарлардың бірқалыпты жинақтылығы үшін Коши критерийі. 

Функционалдық қатарлардың  бірқалыпты жинақтылығының жеткілікті 

белгілері:  Вейерштрасс, Абель, Дини  және  Дирихле  белгілері. Мүшелеп 
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шекке көшу.  Қатардың қосындысының үзіліссіздігі. Функционалдық  

қатарды  мүшелеп интегралдау  және  мүшелеп дифференциалдау. 
 

Дәрежелік қатарлар 

Дәрежелік қатарлар және олардың жинақталу  облысы. Жинақталу 

радиусы, Коши-Адамар формуласы. Дәрежелік қатардың қосындысының 

үзіліссіздігі.  Дәрежелік қатарды  мүшелеп интегралдау  және  мүшелеп 

дифференциалдау. 
 

Функцияны дәрежелік қатарға жіктеу 

Функцияны дәрежелік қатарға жіктеу. Тейлор қатары. Кейбір элементар 

функцияларды Тейлор қатарына тарату. Үзіліссіз функцияларды 

көпмүшеліктермен, тригонометриялық көпмүшеліктермен бірқалыпты 

жуықтау туралы  Вейерштрасс теоремасы. 
 

СЕМИНАР  САБАҚТАРЫНА  ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР  

ҮЛГІСІ 

 

1. Анықталмаған интеграл. 

2. Бөліктеп  интегралдау.  

3. Анықталмаған интегралда айнымалыны  ауыстыру   

4. Рационал  функцияларды  интегралдау.  

5. Иррационал  функцияларды  интегралдау.  

6. Риманның анықталған интегралы.  

7.  Анықталған  интегралда айнымалыны  ауыстыру  және  бөліктеп  

интегралдау.  

8. Қисықтың доғасының ұзындығын есептеу 

9. Ауданды және дененің көлемін есептеу. Айналу денесінің көлемі. 

Айналу денесінің бетінің ауданы.  

10. Меншіксіз интегралдар, олардың жинақтылығы. 

11. Сандық қатарлар. Жинақтылық белгілері. Салыстыру белгілері. 

12. Таңбасы  айнымалы  қатарлар. Шартты және абсолютті жинақталық. 

13. Функционалдық қатарлар және тізбектер 

14. Бірқалыпты жинақтылық..  

15. Дәрежелік қатарлар және жинақталу  облысы.  Жинақталу радиусы 

16. Функцияны дәрежелік қатарға тарату 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР  ҮЛГІСІ 

 

1 Интегралдар кестесі 

2 Интегралдау әдістері 

3 Рационал  өрнектерді  интегралдау 

4 Белгісіз коэффциенттерді анықтау әдісі 

5 Бөлшек-сызықты иррационалдықты интегралдау 
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6 Квадраттық иррационалдықты интегралдау 

7 Дифференциалдық бином 

8 Тригонометриялық өрнектерді интегралдау 

9 Ньютон-Лейбниц  формуласы 

10 Риман интегралын жуықтап есептеу әдістері. 

11 Абель түрлендіруі 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ   ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР  ҮЛГІСІ 
 

1 Остроградский  әдісі. 

2 Иррационал функцияларды  интегралдау 

3 Квадратты  иррационалдықты  интегралдау. 

4 Эйлер  алмастырулары. 

5 Дифференциалды  биномды  интегралдау. 

6 Анықталған интегралдың қолданулары 

7 Анықталған интегралдың механикада қолданулары 

8 Интегралдық белгі 

9 Бірқалыпты жинақтылықтың жеткілікті белгілері 

10 Стирлинг формуласы 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Темиргалиев Н.Т. Математикалық анализ. Т. 1-3. Алматы,1997. 

2. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т. 1-3. М.: Дрофа, 2003. 

704 с. 

3. Ильин В.А., Садовничий В.А., СендовБл.Х. Математический анализ. 

Ч.1-2. М.: Изд. МГУ, 1985-1987. 

4. Зорич В.А. Математический анализ. Ч.1,2. М.: МЦНМО, 2007. 

5. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 

исчисления. Т. 1-3. М.: Физматлит, 2001. 616 с. 

6. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому 

анализу. АСТ, 2009. 

7. Никольский С.М. Курс математического анализа. М.: Физматлит, 2001. 

Қосымша: 

1. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. М.: 

Наука 2002. 

2. Архипов Г.И. Лекции по математическому анализу, М. Высшая школа, 

2001. 

3. Ильин В.А., Позняк Э.Г., Основы математического анализа. Т. 1,2.М. 

Физматлит, 2005. 648с. 
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2001. 

5. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и упражнения 

по математическому анализу. Т.1,2. М.: Дрофа, 2004. 

6. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. СПб., 

2001. 384с. 

7. Кудрявцев Л.Д., Кутасов А.Д. и др. Сборник задач по математическому 

анализу. Т.1-3. М., 2003. 

8. Токибетов Ж. А. Некоторые главы математического анализа. Учебное 

пособие. 2011. 

9. Барабанов А.Е. Математический анализ. М.: МГУ, 2002. 

10. Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа. 

2005. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Сызықтық алгебра» пәні  5B060100 –  «Математика» мамандығы 

студенттері үшін типтік оқу жоспарының құрамына базалық пәндердің 

міндетті құраушысы ретінде кіреді. Сызықтық алгебра жоғары дәрежелі 

маман-математиктердің ғылыми және оқу орындарында жұмыс істеу үшін 

келешек кәсібі қызметін жүзеге асыру үшін негіз болып табылады. 

 «Сызықтық алгебра» пәні студенттерді негізгі математикалық 

нысандардың қасиеттерін зерттеудің аналитикалық әдістерімен таныстырады 

және жалпы алгебра мен сызықты алгебраның негізгі ұғымдары мен әдістерін 

меңгеруге жол ашады. Пәнді меңгеру үшін жалпы  білім беретін мектептің 

бағдарламасы деңгейінде математика пәнін білу жеткілікті. 

«Сызықтық алгебра» пәні «Математикалық талдау» пәнімен тығыз 

байланыста және «Математикалық логика», «Дискретті математика», 

«Алгоритмдер теориясы», «Тілдер мен автоматтар теориясы» пәндерінің 

бастапқы негізі болып саналады. Сонымен бірге алгебра пәнінің ұғымдары 

мен нәтижелері математика мен информатиканың барлық саласында 

қолданылады. 

   «Сызықтық алгебра»  курсын жақсы меңгерген студент: 

- Қазақстандағы  және  басқа  елдердегі алгебра саласындағы  ғылыми  

бағыттарды  және заманауи математиканың  даму жолдары мен  табыстарын, 

осы саладағы еліміздегі зерттеу нәтижелері туралы   түсінігі болуы керек; 

-  алгебраның іргелі түсініктерін  біліп, сызықтық кеңістіктегі сызықтық 

тәуелсіздік және тәуелділік ұғымдары негіз болатын ранг, базис, өлшем 

ұғымдарын жете меңгеріп, сандық сақиналарда, өрістерде, көпмүшеліктер 

сақинасында кездесетін сызықтық алгебра есептерін еркін шығару 

дағдысына ие болуы тиіс; 
- анықтауыштар теориясында, матрицалар алгебрасында, евклид 

кеңістіктіктерінде  кездесетін түсініктерді қолдануды еркін меңгеруі тиіс; 

- осы пәнде кездесетін негізгі  тұжырымдарын дәлелдей білу және осы пәнде 

берілген негізгі түсініктерді басқа салаларда еркін қолдануға құзіреті болуы  

тиіс. 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Тақырып атаулары 

1 Кіріспе 

2 Жиындар. Жиындарға қолданылатын амалдар. Қатынастар мен 

функциялар 

3 Комплекс сандар өрісі 

4 Матрицалар және оларға қолданылатын амалдар. Сызықты 

алгебралық теңдеулер жүйесі 

5 Анықтауыштар және олардың қасиеттері 

6 Өрісте анықталған көпмүшеліктер сақинасы 

7 Сызықтық кеңістіктер 

8 Евклидтік және унитар кеңістіктер 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 

Сызықтық алгебра - қазіргі заманғы математиканың ең маңызды 

бағыттарының бірі. Сызықты алгебраның пайда болуы және дамуы  Декарт, 

Ферма, Гамильтон, Кайли, Пеано, Мальцев  сияқты ұлы ғалымдар 

есімдерімен байланысты. Сызықтық алгебра жалпы алгебраның бөлігі болып 

табылады және осы пәнде матрицалар, анықтауыштар,  сызықтық теңдеулер 

жүйелері, сызықтық кеңістіктер және сызықтық бейнелеулер зерттеледі. 

Сызықтық алгебраның элементтері жаратылыстану ғылымдарында және 

бағдарламалауда кеңінен қолданылады. 

 «Сызықтық алгебра» пәнінің басты мақсаты студенттерді сызықты 

алгебралық теңдеулер жүйелерін зерттеуді, матрицаларға амалдар 

қолдануды, бір және көп айнымалы көпмүшеліктер сақинасындағы 

алгоритмдерді еркін қолдануды және анықтауыштарды есептеу әдістерін 

меңгерумен бірге, басқа пәндер үшін қажет алгебралық әдістермен 

таныстыру болып табылады. 

«Сызықтық алгебра» пәнін оқу барысындағы студенттердің басты 

міндеті – негізгі алгебралық нысандардың айырмашылығы мен ортақ 

қасиеттерін айқын ажырату, осы пәнде үйретілетін алгоритмдер мен 

нәтижелерді жете меңгеру болып табылады. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Жиындар және оларға қолданылатын амалдар. Қатынастар мен 

функциялар 

Жиындар. Фактор-жиын. Жиындардың қуаттары. Реттік қатынастар.  
 

Комплекс сандар өрісі 

Комплекс сандар өрісі.  Комплекс санның геометриялық кескіні. 

Комплекс санның тригонометриялық түрі. Муавр формуласы. 
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Тригонометриялық түрдегі комплекс сандарға қолданылатын амалдар. 

Комплекс саннан түбір алу. Бірдің түбірлері. 

 Матрицалар және оларға қолданылатын амалдар. Сызықтық 

алгебралық теңдеулер жүйесі 

Матрицаларға қолданатын сызықтық амалдардың қасиеттері. 

Диагоналды және  блокты  матрицалар. Сатылы  матрицалар. Матрицаны 

элементар түрлендірулер арқылы сатылы түрге келтіру. Сызықтық 

алгебралық теңдеулер жүйелері (САТЖ). САТЖ-ның шешімдері және 

үйлесімділігі.  Кронекер-Капелли теоремасы. САТЖ-ның матрицалық 

жазылуы. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін зерттеу. Гаусс әдісі. 

Матрицаның рангі. Матрицаның рангі туралы теоремалар. Кері матрицаны 

элементар түрлендірулер арқылы табу. Матрицалық теңделуер.   
 

Анықтауыштар және олардың қасиеттері 
Шаршылы матрицаның анықтауышы және оның қасиеттері. Минор және 

алгебралық толықтауыш. Анықтауышты жолы және бағаны бойынша жіктеу. 

Лаплас теоремасы және оның салдары. Матрицалардың көбейтіндісінің 

анықтауышы. Матрицаның керілену критерийі. Крамерлік жүйелерді Крамер 

әдісімен шешу.  nші ретті анықтауыштарды есептеу.  
 

Көпмүшелер сақинасы 

Көпмүшелер сақинасы. Көпмүшелерді қалдықпен бөлу. Евклид 

алгоритмі. Өзара жай көпмүшелер. Көпмүшелердің түбірлері, түбірдің 

еселігі. Берілген өрісте келтірілмейтін көпмүшелер.   Коэффициенттері нақты 

болатын көпмүшелердің түбірлері.  
 

Сызықтық кеңістіктер 

Векторлар жүйесінің сызықтық тәуелділігі және сызықтық тәуелсіздігі. 

Ауыстыру туралы лемма. Ішкі кеңістіктер. Сызықтық кеңістіктің базисы 

және өлшемділігі. Вектордың  берілген базистегі координаттары. 

Координаталарды түрлендіру. Сызықтық қабықшалар және векторлар 

жүйесінің рангі. Сызықтық кеңістіктердің изоморфизмі.  Ішкі кеңістіктердің 

қосындысының және қиылысуының өлшемділіктерің байланысы туралы 

теорема.   
 

Евклид және  унитар кеңістіктер 

Скаляр көбейтінді және оның қасиеттері. Коши-Буняковский теңсіздігі 

және оның салдары.  Евклид және унитар кеңістіктердегі метрикалық 

ұғымдар. Ортогонал векторлар жүйелері. Ортогоналдау процесі.  

Ортонормаланған базистер.  Өлшемділіктері бірдей евклид (унитар) 

кеңістіктердің изоморфизмі. Ортогонал толықтауыштар. Вектордың ішкі 

кеңістіктегі ортогонал  проекциясы. Вектордың және ішкі кеңістіктің 

арасындағы бұрыш.  
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАПСЫРМАЛАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Жиындарға қолданатын амалдар. 

2. Комплекс сандарға қолданатын амалдар. Комплекс санның 

тригонометриялық түрі. 

3. Комплекс санды дәрежелеу және одан түбір алу. 

4.  Матрицаларға қолданатын амалдар. 

5. Анықтауыштар және олардың қасиеттері. Анықтауыштарды есептеу 

әдістері. 

6. Минорлар және алгебралық толықтауыштар. 

7. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін зерттеу. Гаусс әдісі. 

8. Крамерлік жүйелер. Крамер әдісі. 

9. Кері матрица және кері матрицаны табу әдістері. Матрицалық 

теңдеулер. 

10.  Көпмүшелер сақинасы. Горнер сұлбасы. Евклид алгоритмі. 

11.  Екі көпмүшенің ең үлкен ортақ көпмүшесінің сызықтық 

көрсетілімі.  

12.   Матрицаның рангі. Векторлар жүйесінің сызықтық тәуелділігі.  

13.   Сызықтық кеңістіктер және ішкі кеңістіктер. 

14.  Скаляр көбейтінді. Ортогоналдау процесі.  

15.  Ортогонал толықтауыш. Векторлардың арасындағы бұрыш.  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ТАПСЫРМАЛАР ҮЛГІСІ 

 

1. Геометриялық есептерге комплекс сандардың қасиеттерін қолдану. 

2. Эйзенштейн белгісі. 

3. Интерполяциялық формулалар. 

4.  Штурм әдісі. 

5.  Ішкі кеңістіктердің қосындысы мен қиылысуының базистерін табу. 

6. Көп айнымалы көпмүшеліктер сақинасының идеалдары. 

7. Сызықты опеарторлар. 

8.  Шаршылы тұлғалар. 

9. Топтар, сақиналар, өрістер.  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ ОРЫНДАЙТЫН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ҮЛГІСІ 

 

1. Арнайы бинарлық қатынастар. 

2. Бөліктеу теоремасын қолдану. 

3. Алмастырулар тобының қасиеттері және оны қолдану. 

4. Классикалық сызықты топтар және олардың геометриялық мағынасы. 

5. Классикалық алгебралық жүйелер. 
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6. Ақырлы топтар. 

7. Ақырлы өрістерді құру. 

8. Сызықтық оператордың меншікті мәндері және векторлары. 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Бадаев С.А.  Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия. 1-том. 

Алгебра және аналитикалық геометрия негіздері. Алматы, "LEM 

баспасы",  ISBN 978-601-239-325-5, 2014. 

2. Бадаев С.А.  Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия. 2-том. 

Сызықтық алгебра. Алматы,  "LEM баспасы",  ISBN 978-601-239-324-8, 

2014. 

3. Проскуряков И.В.  Сборник задач по линейной алгебре, М., Наука, 

2001. 

4. под ред. А.И. Кострикина.  Сборник задач по алгебре, М. ,Наука , 2001. 

5. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Основы алгебры. Часть 1, М., 

Физматлит, 2003. 

Қосымша: 

1. Фаддеев Д.К., Соминский И.С.  Сборник задач по высшей алгебре. М., 

Наука, 2005. 

2. Березина Н.А. Линейная алгебра. Конспект лекций. М., Эксмо, 2008. 

3. Бортаковский А.С., Пантелеев А.В. Линейная алгебра в примерах и 

задачах. М., Высшая школа, 2005. 

4. Кострикин А.И.. Введение в алгебру. Основные  алгебраические 

структуры. Часть 3, М. , Физматлит, 2001. 

5. Скорняков Л.А..  Элементы общей алгебры. М. , Наука, 2002. 

6. Хорн Р., Джонсон Ч.  Матричный анализ. М., Мир, 2003. 

7. Икрамов И.Х.  Задачник по линейной алгебре. М., Наука, 2004. 
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AG 1206 АНАЛИТИКАЛЫҚ ГЕОМЕТРИЯ  

 

көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

физика және математика ғылымдарының кандидаты, доцент Нұрпейіс Ж.М. 

математика саласындағы PhD-доктор, аға оқытушы Мажитова А.Д.  

 

Пікір жазғандар: 

математика саласындағы PhD-доктор, Сүлейман Демирел атындағы 

Университеті Инженер және жаратылыстану ғылымдары факультетінің аға 

оқытушысы Исмаилов Н. А.  

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ механика және математика факультеті 

дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы кафедрасының 

меңгерушісі, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 

Мухамбетжанов С.Т.  

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Аналитикалық геометрия» пәні студенттерді геометрияның негізгі 

түсініктері мен және басқа пәндер үшін қажет әдістермен таныстыру, 

студенттерге координаталар әдісінің, сызықтық алгебралық теңдеулер 

жүйесін шешу стандартты әдістерінің, матрицалық есептеулердің  көмегімен  

геометриялық есептерді еркін шығаруды үйрету,  түзу мен жазықтықтың 

теңдеулері арқылы өзара орналасуын анықтап, екінші ретті қисықтардың 

және беттердің  канондік берілуімен таныстыру, олардың координаталық 

остер мен жазықтықтармен қиылысуын зерттеу арқылы формасын анықтап, 

кескіндеуді үйрету.    

Типтік бағдарлама 5В060100 – Математика  бағыты бойынша типтік оқу 

жлспарына сәйкес негізінде дайындалған және студенттерге геометриялық 

нысандардың қасиеттерін зерттеудің аналитикалық әдістерімен таныстырады.    

«Аналитикалық геометрия» пәнін оқу нәтижесінде студент төмендегі 

білімдерді білуі тиіс: 

- векторларға қолданатын амалдар мен координаталық әдісін еңгізу;  

- векторлардың скаляр, векторлық және аралас көбейтінділері, олардың 

негізгі қасиеттері мен есептеу формулалары, геометриялық мағынасы; 

- түзу мен жазықтықтың теңдеулері; 

- қисықтар мен беттердің канондық теңдеулері; 

- қисықтар мен беттердің жалпы теңдеуін канондыққа келтіру. 

Студент төмендегі міндеттерді жасай алуы тиіс: 

- векторларға қатысты тепе-теңдіктерді дәлелдеу;  

- векторлардың скаляр, векторлық және аралас көбейтінділеріне қатысты 

есептерді шығару; 

- түзу мен жазықтыққа қатысты есептерді шығару; 
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- қисықтарға қатысты негізгі есептерді шығару. 

Студенттің төмендегі біліктіліктері болуы тиіс: 

- осы пәнде берілген негізгі түсініктерді еркін пайдалана алу;  

- осы пәннің негізгі тұжырымдарын дәлелдеуді білу;  

- векторлар, түзулер, жазықтықтар, қисықтарға, беттерге қатысты негізгі 

үлгілі есептерді шығара алу. 

құзыретті болуы тиіс:  

- аналитикалық геометрия негізгі формулаларын қорытып шығару және 

тұжырымдардын дәлелдеуге, есептерді шығару барысында оларды 

қолдануға.  

Пререквизиттер: мектеп көлеміндегі геометрия, алгебра мен анализ 

бастамалары.   

Постреквизиттер: математикалық талдау, дифференциалдық теңдеулер 

және  математикалық  физика  теңдеулері, есептеу әдістері, дискретті 

математика.    
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

1.  Кіріспе  

2.  Векторлық алгебра  

3.  Векторлар көбейтінділері 

4.  Жазықтықтағы  түзу 

5.  Екінші ретті беттердің  канондық теңдеулері 

6.  Бір базадан екіншіге көшу 

7.  Екінші ретті қисықтардың жалпы теориясы 

8.  Кеңістіктегі түзу мен жазықтық 

9.  Екінші ретті беттердің канондық теңдеулері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе  

Ұсынылып отырған "Аналитикалық геометрия" курсының бағдарламасы 

векторлық алгебра, бірінші және екінші ретті геометриялық нысандарды, 

түрлендірулер топтарына қатысты тақырыптарды  оқып үйренуді мақсат 

етеді. 

Аналитикалық геометрияның негізінде XVII ғасырдың көрнекті француз 

математиктері Р.Декарт пен П.Ферма (1601-1665) ұсынған координаттар әдісі 

жатады. Аналитикалық геометрия пәніне арналған алғашқы жүйелі 

оқулықтардың бірі Г.Ф. Лопиталдың 1707 жылы шыққан - “Анықталған және 

анықталмаған теңдеулерді шешуге арналған коникалық қималар туралы 

аналитикалық трактат” атты еңбегі саналады. 
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Аналитикалық геометрия координаттар әдісімен геометриялық 

объектілерді зерттеуді көздейді.  Геометриялық фигураларды нүктелердің 

координаталары арасындағы байланыс арқылы зерттейді. Кезкелген  

фигураны бір геометриялық шартты қанағаттандыратын нүктелер жиыны 

ретінде қарастыруға болады. Ол шартты нүкте координаталары x пен y-ті 

байланыстыратын теңдеу түрінде жазуға болады. Сонымен, аналитикалық 

геометрияның негізгі әдісі – теңдеу арқылы жазылған фигураның қасиеттерін 

алгебраның көмегімен зерттеу. 

Аналитикалық геометрия есептерін шығару мамандық иесіне қажетті 

геометриялық интуиция мен геометриялық ойлау қабілетін жетілдіреді. 

Аналитикалық геометрия әдістердін кең көлемде ұлғайтуға болады, мысалы 

кеңістіктің өлшемі мен кеңістіктің құрылымына (аффиндік, проективтік, 

псевдоевклидтік және басқа да кеңістіктер) қатысты.  

Курсты толық оқудың нәтижесінде студент келесі мәліметтерді білу 

қажет: векторлық алгебраның элементтері және координаталар әдісі; бірінші 

және екінші ретті геометриялық нысандардың үлгі бағдарлама бойынша 

қарастырылған теңдеулері мен барлық формулалары және оларды қорытып 

шығару. 

«Аналитикалық геометрия» пәнінің  негізгі мақсаты - студенттерді 

негізгі геометриялық ұғымдары мен түсініктерімен таныстыру және 

нысандардың геометриялық қасиеттерін зерттеудің аналитикалық әдістерін 

меңгеруді үйрету.  

Аналитикалық геометрия курсы негізінен математиканың мектептік 

курсына сүйенеді. Оқыту кезінде университет бағдарламасындағы алгебра 

курсының аппараты қажет болады. 

«Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра» пәнінің міндеті – 

студенттердің математикалық ой–өрісін кеңейту мен дамыту және осы 

пәннің негізгі ұғымдары мен әдістерін келесі оқылатын курстармен 

байланыстырып, қолдануды үйрету. «Аналитикалық геометрия» 

«Математикалық талдау І» пәнімен тығыз байланыста және «Математикалық 

талдау ІІ», «Дифференциалдық теңдеулер және  математикалық  физика  

теңдеулері», «Есептеу әдістері», «Теориялық механика», «Ықтималдықтар 

теориясы және математикалық статистика» пәндерінің бастапқы негізі болып 

саналады. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Векторлық алгебра  

Еркін вектордың әртүрлі анықтамалары. Еркін векторларға 

қолданылатын сызықтық амалдар және олардың қасиеттері.  

Векторлардың сызықты тәуелділігі және тәуелсіздігі; векторлардың 

сызықты тәуелділігінің геометриялық мағынасы.  

Вектордың түзуге және жазықтыққа проекциясы. Аффиндік және декарт 

координаттар жүйелері. Поляр, цилиндрлік  және сфералық координаттар 

жүйелері. 
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Кесіндіні берілген қатынаста бөлу формулалары, кесіндінің ортасы. Екі  

нүктенің арақашықтығы.  
 

Векторлар көбейтінділері 

Екі вектордың скаляр көбейтіндісі, оның қасиеттері. Перепндикулярлық 

критерий. Скаляр көбейтіндіні координаталар арқылы есептеу формуласы.  

Оң және сол векторлар үштіктері.  

Екі вектордың векторлық  көбейтіндісі, оның қасиеттері. Геометриялық 

мағынасы. Коллинеарлық критерий. Векторлық көбейтіндіні координаталар 

арқылы есептеу формуласы. 

Үш вектордың аралас көбейтіндісі, оның қасиеттері, геометриялық 

мағынасы. Үш вектордың компланарлық белгісі. Аралас көбейтіндінің 

есептеу формуласы. 
 

Жазықтықтағы  түзу 

Жазықтықтағы түзудің әр түрлі теңдеулері. Нормал векторы. Екі түзудің 

өзара орналасуы. Түзулердің арасындағы бұрыш. Нүктеден түзуге дейінгі 

арақашықтық. Түзулер шоғы. Жартыжазықтықтар. 
 

Екінші ретті беттердің  канондық теңдеулері  
Эллипс, гипербола және парабола, олардың канондық теңдеулері, 

фокалдық радиустары, эксцентриситеті, параметрлік теңдеулері.  

Канондық теңдеулері бойынша эллипс, гипербола, параболаның 

формаларын зерттеу. Гиперболаның асимптоталары. Эллипс және 

гиперболаның директрисалары және олардың қасиеттері.  

Екінші ретті қисықтардың жанамалары. Поляр координаттар 

жүйесіндегі теңдеуі 
 

Бір базадан екіншіге көшу  

Аффиндік координаттар жүйесінде бір базадан екіншіге көшу. Көшу 

матрицасы. Тікбұрышты декарт координаттар жүйесін түрлендіру: 

жазықтықта, кеңістікте.  
 

Екінші ретті қисықтардың жалпы теориясы 

Екінші ретті қисықтың жалпы теңдеуі, координаталық остерді параллель 

көшіргенде және бұрғанда оның түрленуі. Екінші ретті қисықтың жалпы 

теңдеуін инварианттар арқылы канондық түрге келтіру. Екінші ретті 

қисықтардың центрі. Центрлік және центрсіз қисықтар.  

Екінші ретті қисықтардың асимптоталық бағыттары, жанамалары, 

диаметрі, бас бағыттары және остері.  

Екінші ретті қисықтардың класификациясы. 

 

Кеңістіктегі түзу мен жазықтық 

Жазықтықтың  әр түрлі теңдеулері. Нормал векторы. Екі жазықтықтың 

өзара орналасуы. Жазықтықтардың арасындағы бұрыш. Нүктеден 

жазықтыққа дейінгі арақашықтық. Жазықтықтардың шоқтары және 

бумалары. Жартыкеңістіктер. 
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Кеңістіктегі  түзудің әр түрлі теңдеулері. Екі түзудің өзара орналасуы. 

Түзулердің арасындағы бұрыш. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. 

Түзумен жазықтықтың арасындағы бұрыш.  
 

Екінші ретті беттердің  канондық теңдеулері 

Эллипсоид, гиперболоидтар, параболоидтар, олардың канондық 

теңдеулері және жазық қималары. Айналу беттері. Екінші ретті беттердің тік 

жасаушылары. Цилиндрлік және конустық беттер. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Векторлық алгебра. 

2. Аналитиаклық геометрияның қарапайым есептері. 

3. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі.  

4. Екі вектордың векторлық көбейтіндісі. 

5. Үш вектордың аралас көбейтіндісі. 

6. Жазықтықтағы түзудің теңдеулері.  

7. Кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың теңдеулері. Екі жазықтықтың өзара 

орналасуы. 

8. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Кеңістіктегі екі түзудің өзара 

орналасуы және арасындағы бұрыш.  

9. Эллипс және оның канондық теңдеуі. 

10. Гипербола және оның канондық теңдеуі. Парабола және оның канондық 

теңдеуі. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Векторлардың сызықтық тәуелділігі. 

2. Поляр, цилиндрлік  және сфералық координаттар жүйелері.  

3. Жартыжазықтықтар. Түзулер шоғы. 

4. Жазықтықтардың шоқтары және бумалары. Жартыкеңістіктер. 

5. Екі айқас түзуге ортақ перпендикуляр теңдеуі. 

6. Екінші ретті қисықтың жалпы теңдеуі: центрлі қисықтар. 

7. Екінші ретті қисықтың жалпы теңдеуі: центрсіз қисықтар. 

8. Екінші ретті қисықтың жалпы теңдеуі: ерекше жағдайлары. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Бағыттауыш косинустар  

2. Проекциялардың түрлері 

3. Жазықтықтағы түзудің толымсыз теңдеулері. 

4. Екі түзумен анықталған бұрыштардың бисектрисалары 

5. Жазықтықтың толымсыз теңдеулері. 

6. Екі жазықтықпен берілген бұрыштың бисектралды жазықтықтары 
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7. Кеңістікте нүктеден түзуге дейінгі ара қашықтық.  

8. Эллипсоид. Гиперболоидтар.  

9. Параболоидтар. Цилиндрлік және конустық беттер.  
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Пікір жазғандар: 
физика-математика ғылымдарының докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ 
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профессоры Тоқыбетов Ж.  

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Дифференциалдық теңдеулер курсы – физика-математика саласындағы 

мамандарды дайындаудағы негізгі курстардың бірі. Пәнді оқытудың мақсаты 

оқуды жалғастыру үшін және заманауи дифференциалдық теңдеулер 

теориясын меңгеру үшін жәй  дифференциалдық теңдеулер теорияларының 

әдістерін игеруге үйрету. 

 «Дифференциалдық теңдеулер» пәнін оқытудағы талаптар: 

- дифференциалдық теңдеулер теорияларының негізінде студенттерде 

терең білім қалыптастыру 

- алған білімдерін жаратылыс танудың әртүрлі салаларында кездесетін 

дифференциалдық теңдеуердің және дербес есептерін шешуге қолдану.  

Дәрістермен қатар дербес есептерді шешуге дағдыландыратын 

жаттығулар жүргізіледі.  

Пәннің пререквизиті: сызықты алгебра, математикалық талдау, 

аналитикалық геометрия, векторлық алгебра пәндерін меңгеруі курсты 

оқытуға қажетті.  

 Пәннің постреквизиттері: математикалық физика теңдеулері, арнаулы 

пәндер, дифференциалдық теңдеулердің сапалы және асимптотикалық 

теориялары. 

  Іргелес пәндер: оптимизация методы, функционалдық анализ. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Кіріспе. Дифференциалдық теңдеулерге келтірілетін есептер 

2 Бірінші ретті туындысы бойынша шешілген дифференциалдық 

теңдеулер. Элементарлық әдістер 
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3 Туындысы бойынша шешілген бірінші ретті дифференциалдық 

теңдеу үшін Коши есебінің шешімінің бар болуы және жалғыздығы 

туралы теорема 

4 Туындысы бойынша шешілмеген бірінші ретті дифференциалдық 

теңдеулер 

5 Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер 

6 Жоғары ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулердің жалпы 

теориясы 

7 Екіші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік 

есептер 

8 Сызықты біртекті дифференциалдық теңдеулердің жүйесінің жалпы 

теориясы 

9 Сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеулердің жүйесінің 

жалпы теориясы 

10 Қалыпты түрдегі бейсызықты дифференциалдық теңдеулердің жалпы 

теориясы 

11 Қалыпты түрдегі дифференциалдық теңдеулер жүйесі үшін Коши 

есебінің шешімінің алғашқы мәндерге және параметрге үзіліссіз 

тәуелділігі. Интегралдар 

12 Орнықтылық теориясы 

13 Автономдық дифференциалдық теңдеулер жүйесі 

14 Симметриялық дифференциалдық теңдеулер жүйесі 

15 Бірінші ретті дербес туындылы біртекті және біртекті емес сызықтық 

дифференциалдық теңдеулер 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

КІРІСПЕ 

Жаратылыстанудың көптеген есептерінің математикалық моделі жай 

немесе дербес туындылы дифференциалдық теңдеулермен беріледі. 

Теориялық ережелерді негіздеу, практикалық есептерге қолдану тәріздес 

жоғары математиканың (мысалы, математикалық талдаудың) педагогикалық 

мүмкіндіктерін дифференциалдық теңдеулер арқылы іске асыруға болады. 

Дифференциалдық теңдеулер арқылы математиканың физика, механика  

және т.б. секілді арнайы пәндермен байланысы ашыла түседі, математика 

ішіндегі пән аралық байланыс жүзеге асады. Сондықтан, дифференциалдық 

теңдеулер студенттердің математикалық қабілеттерін дамытумен қатар, 

олардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырады, олардың кәделі, кәсіби 

дайындығының деңгейін көтеруге болысады, ғылым жүйесіндегі 

математиканың орнын анықтауға болысады. 

Дифференциалдық теңдеулердің ғылымның өз бетінше бөлек бір 

тармағы ретінде қалыптасуына XVIII ғасырдан бастап көптеген ұлы 

ғалымдар ат салысты. Олардың қатарына дифференциалдық теңдеулердің 

дамуына үлкен үлес қосқан келесі ұлы математик, физик ғалымдарды 
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жатқызуға болады: Ньютон, Эйлер, Лагранж, Коши, Даламбер, Пикар, 

Ляпунов т.с.с. 

Дифференциалдық теңдеулер табиғи, жасанды құбылыстардың өзгеру 

құбылысын зерттеуге байланысты пайда болды. Алғашында 

дифференциалдық теңдеулер теориясы қарапайым теңдеулердің шешімін 

табу әдістерімен айналысты. Содан кейін теңдеулер шешімінің бар болуы 

және жалғыздығы туралы, шешімнің сапалы қасиеттерін зерттеу секілді 

негізгі теориялық сұрақтарға көшті. Қазіргі уақытта зерттеулер бастапқы 

және шеттік есептердің жуық (асимптотикалық, сандық т.б.) шешімін 

табудың әдістерін жетілдіру, оңтайлы математикалық моделдер құру 

бағытында жүргізілуде. 
 

НЕГІЗІ БӨЛІМ 
 

Дифференциалдық теңдеулерге келтірілетін есептер 

Дифференциалдық теңдеулерге алып келетін математикалық моделдеу 

әдісімен зерттейтін физика, механика және басқа облыстардың әртұрлі 

типтес есептері. Радиоактивтік ыдырау. Материалдық бөлшектердің 

системасының қозғалысы. Құмға судың сіңуі туралы есеп. Геометриялық 

есептер.   
 

Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер 

Дифференциалдық теңдеулердің негізгі үғымдары. Геометриялық 

түсініктемесі. Коши есебі (бастапқы есеп). Айнымалылары ажыратылатын 

тендеулер. Біртекті теңдеулер. Сызықты және оған келтірілетін теңдеулер. 

Толық дифференциалды теңдеулер мен интегралдаушы көбейткіштер. 

Бастапқы есеп шешімінің бар және жалғыз болуы туралы теорема. 
 

Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер. Жоғары ретті  

сызықты дифференциалдық теңдеулердің жалпы теориясы 

Жоғары ретті дифференциалдық теңдеу. Бастапқы есеп шешімінің бар 

болуы мен жалғыздығы туралы теорема. Жоғары ретті  сызықты 

дифференциалдық теңдеулер. Негізгі қасиеттер. Іргелік шешімдер жүйесі 

және оның бар болуы. Вронскиан, Лиувилль формуласы. Біртекті тендеудің 

жалпы шешімінің құрылымы. Біртекті емес теңдеудің жалпы шешімінің 

қүрылымы. Лагранждың тұрақтыларды  вариациялау әдісі. Бастапқы есеп 

шешімін Коши функциясы көмегімен интегралдық түрде өрнектеу. Екінші 

ретті сызықтық шекаралық есеп, Шешімдердің тебелісі туралы. Грин 

функциясы. Коэффициенттері тұрақты сызықтық тендеулердің іргелі 

шешімдер жүйесін құру (сипаттаушы теңдеудің түбірлері әр-түрлі және еселі 

болған жағдайлар). Коэффициенттері тұрақты сызықтық дифференциалдық 

теңдеудің оң жағы (бос мүшесі) квазикөпмүшелік болған жағдай. 

Сызықтық  дифференциалдық теңдеулер жүйесінің жалпы 

теориясы 

Негізгі қасиеттер мен анықтамалар. Бастапқы есеп шешімінің бар болуы 

мен жалғыздығы туралы теорема.  Іргелі шешімдер жүйесін. Іргелік матрица 
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және оның бар болуы. Біртекті жүйенің жалпы шешімінің қүрылымы.  

Вронскиан және Лиувилль формуласы. Біртекті емес жүйенің жалпы 

шешімінің құрылымы. Коши матрицасы және оның өрнектері. Коши 

матрицасының іргелік матрицаның таңдалуынан тәуелсіздігі. Лагранждың 

тұрақты шамаларды вариациялау әдісі. Бастапқы есеп шешімін Коши 

матрицасы көмегімен интегралдық түрде өрнектеу. Тұрақты матрицалы 

тендеу үшін түбірлердің әртүрлі жағдайында іргелі шешімдер жүйесін құру. 

Еселі түбірлер бар жағдайда іргелі шешімдер жүйесінің түрі. 
 

Қалыпты түрдегі бейсызықты дифференциалдық теңдеулердің 

жалпы теориясы. Симметриялық дифференциалдық теңдеулер жүйесі. 

Қалыпты түрдегі дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Бастапқы есеп 

шешімінің бар және жалғыз болуы туралы теорема. Шешімнің параметрге 

және бастапқы мәнлерге тәуелділігі туралы теорема. Шешімнің параметрлер 

мен бастапқы мәндер бойынша дифференциалдануы туралы теорема. 

Қалыпты түрдегі дифференциалдық теңдеулер жүйесінің интегралдары. 

Бірінші интегралдар, олардың бар болуы. Қалыпты түрдегі 

дифференциалдық теңдеулер жүйесінің жалпы интегралы. Симметриялық 

түрдегі дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Қалыпты түрдегі 

дифференциалдық теңдеулер жүйесімен байланысы. Симметриялық жүйенің 

жалпы шешімі және жалпы интегралы. 

 

Автономдық дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Орнықтылық 

теориясы. 

Автономдық дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Шешімдерінің 

қасиеттері. Ерекше нүктелер – түйін, қайқы, фокус, центр маңайындағы 

екінші ретті сызықтық автономдық жүйенің фазалық траекторияларының 

орналасу тәртібі. Ляпунов бойынша орнықтылық және асимптотикалық 

орнықтылық. Коэффициенттері тұрақты сызықты біртекті жүйенің 

орнықтылығы және асимптотикалық орнықтылықтарының белгілері. Бірінші 

жуықтау бойынша орнықтылық. Ляпунов теоремасы. 

 

Бірінші ретті дербес туындылы біртекті және біртекті емес 

сызықтық дифференциалдық теңдеулер  
Бірінші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер.  Бірінші 

ретті дербес туындылы сызықтық біртекті және біртекті емес тендеулер, 

олардың жалпы шешімдері. Сипаттауыштар әдісі. Коши есебін қою. Екі 

айнымалыдан тәуелді болған жағдайдағы геометриялық түсініктемесі. 

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАР 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ҮЛГІСІ 

1.Интегралдаудың элементар әдістері (айнымалылары ажыратылатын 

теңдеулер, біртекті теңдеулер, бірінші ретті сызықты теңдеулер, толық 

дифференциалды теңдеулер). 
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2.Туындысы арқылы шешілмеген бірінші ретті теңдеулер. Параметр енгізу 

әдісі. Лагранж және Клеро теңдеулері. 

3.Реті төмендетілетін жоғарғы ретті теңдеулер. 

4.Тұрақты коэффициентті сызықты біртекті теңдеулер. 

5.Тұрақты коэффициентті және оң жағы квазикөпмүшелік болатын сызықты 

біртекті емес теңдеулер. 

6.Сызықты шеттік есептер, Грин функциясы. 

7.Тұрақты коэффициентті сызықты теңдеулер жүйесі.  

8.Сызықты жүйелердің орнықтылығы.  

9.Бірінші ретті дербес туындылы сызықтық тендеулер 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ҮЛГІСІ 

 

1.Интегралдаушы көбейткіш әдісі. 

2.Біртекті теңдеуге келтірілетін теңдеулер. Жалпылама біртекті теңдеулер. 

3.Сызықты теңдеуге келтірілетін теңдеулер. Бернулли және Риккати 

теңдеулері. 

4.Екінші ретті сызықтық автономды жүйенің ерекше нүктелері. 

5.Сызықты емес дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Симметриялы 

қалыптағы дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Бірінші интегралдар. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ҮЛГІСІ 

 

1.Изоклин әдісі. Дифференциалдық теңдеулерді шешудің жуық әдістері. 

Эйлер әдісі.  

2.Дифференциалдық теңдеулерді құру (геометриялық және физикалық 

есептер). 

3.Жазықтықтағы фазалық траекториялар тәртібі. 

4.Шешімнің бастапқы берілгендерден және параметрлерден тәуелділігі. 

5.Шешімнің бастапқы берілгендер және параметрлер бойынша 

дифференциалдануы. 

6.Дифференциалдық теңдеулерді жуықтап шешу. 

7.Жалпылама қойылған Коши есебі. Коши Ковалевкий теоремасы.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Бұл пәннің мақсаты: информатиканың дамуындағы негізгі 

тенденцияларды қамтитын теориялық және тәжірибелік мағлұматтармен 

студенттерді таныстыру; бульдік алгебра элементтерімен таныстыру; 

есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер 

туралы түсінік беру; студенттерге алгортимдер мен блок-схемаларды құруды 

үйрету; электронды оқыту және ақпаратты-коммуникациялық технологиялар 

принциптерімен, ақпараттық қауіпсіздік негіздерімен, Web және желілік 

қосымшаларды құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру. 

Пәнді оқытудың негізгі мәселелері: студенттерге есептерді 

алгоритмдеу негізін, алгоритмдерді құруды және қолданбалы бағдарламалар 

пакеттерін қолдануды оқыту; компьютерлердің аппараттық және 

бағдарламалық қамтамаларын меңгеру; заманауи ақпараттық технологиялар 

мүмкіндіктерін және олардың даму тенденцияларын меңгеру. 

Бұған дейінгі пәндер тізімі: пәндерді оқыту орта мектептегі 

информатика, математика және физика негіздері бойынша алынған білімге 

негізделеді. 

Аралас пәндер тізімі: жоғарғы математика. 

Білім, дағды және қабілет минимумы: заманауи бағдарламалық 

қамтамаларды, заманауи есептеуіш техникаларды, ақпараттарды беру және 

байланыс жүйелерін қолдану жұмыстарын тәжірибелік түрде жүзеге асыра 

алу; есептерді шешуге арналған алгоритмдерді және блок-схемаларды өңдеу 

әдістерін игеру; аумақтық және жергілікті желілер, жаңа ақпараттық 

технологиялар дамуының перспективалары мен негіздерін білу және оларды 

пәндік аймақтарда қолдана алу. 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атауы 

 

1.  Информатиканың негізгі түсініктері 

2.  ЭВМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері 

3.  Есептердің алгоритмдік шешімі 

4.  Қолданбалы бағдарламалық қамтамалар 

5.  Операциялық жүйелер және желілер негіздері 

6.  Web бағдарламалау негіздері 

7.  Ақпараттық қауіпсіздік негіздері 

8.  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

9.  «E-Learning» электронды оқыту 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Информатика қоршаған орта талдауына жүйелі-ақпараттық жағын 

қалыптастыратын, ақпараттарды қолдану, сақтау, беру, түрлендіру және алу 

құралдары мен әдістерін, ақпараттық үрдістерін зерттейтін фундаментальды 

ғылыми білім салаларының бірі.  

Қоршаған орта туралы ақпараттарды жинау, жіберу және өңдеу 

үрдістері сияқты құбылыстар мен объектілерін меңгеру, сонымен бірге осы 

үрдістерді жасанды және табиғи жүйелерде жүзеге асыру кезіндегі нақты 

ұқсастықтары информатиканың негізгі әдістемелік принциптері болып 

табылады.  

Ақпараттарды өңдеудегі адам мен аппараттық-бағдарламалық 

құралдардың арасындағы интерфейсін қамтамасыздандыру және оқу 

информатиканың ең негізгі мәселесі болып табылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 

Информатиканың негізгі түсініктері 

Информатика ғылым және техниканың бірлестігі. Қазіргі информатика 

құрылымы. Ғылым жүйесіндегі информатиканың орны. Ақпарат, оның 

түрлері мен қасиеттері. Деректерді тасымалдаушылар. Деректермен жұмыс 

істеу операциялары. Логика, логикалық байланыстар және ақиқаттылық 

кестелер негіздері. Графтар және ағаштар: ағаштар, бағытталмаған графтар, 

бағытталған графтар. 

 

ЭВМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері 

Компьютер архитектурасының тарихы және оған шолу. Компьютердің 

логикалық элементтері: логикалық вентилдер, триггерлер, санауыштар, 

регистрлер. Компьютер жадында мәліметтердің бейнеленуі: биттер, байттар, 
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сөздер; сандық мәліметтің бейнеленуі және сандық жүйелер; таңбалы 

бейнелеу және қосымша кодпен бейнелеу; биттермен жұмыс істейтін негізгі 

операциялар; сандық емес мәліметтердің бейнеленуі. Машинаны 

үйымдастыру: Фон-Нейман принципі, басқару құрылғылары, командалар 

жүйелері мен типтері. Енгізу-шығару және тоқтату. Компьютер жадысының 

құрылғысы. Жады иерархиясы. Негізгі жадтың және операциялардың 

үйымдастырылуы. Виртуалды жады. Енгізу-шығару құрылғылары. Қазіргі 

аппараттарды қамтамасыз етуге шолу. 
 

Есептердің алгоритмдік шешімі 

Есепті шешудің стратегиялары және шешімді іздеу. Алгоритмдердің 

концепциялары мен қасиеттері, алгоритмдерді жүзеге асыру. Блок-схема 

алгоритмінің графикалық өңделуі Блок-схемалардың әртүрлі түрлері. 

Ақырғы автоматтар. Пост және Тьюринг машиналары. Бағдарламалау 

тілдеріне шолу. Бағдарламалаудың негізгі конструкциясы: жоғары деңгейлі 

бағдарламалау тілдерінің семантикасы мен синтаксисі негіздері; деректер 

типтері; айнымалылар, өрнектер; қарапайым енгізу/шығару; меншіктеу, 

тармақталы және циклдік операторлар. Бағдарламалау парадигмалары. 
 

Қолданбалы бағдарламалық қамтамалар 

Заманауи қолданбалы бағдарламалық қамтамаларға шолу. Ақпараттарды 

өңдеу құралдары. Кестелік процессорлар. Баспа жүйелері. Деректер қорын 

басқару жүйелері. Сұраныстарды, пішіндер мен есептерді жасау. Графикалық 

бағдарламалық қамтамалар иерархиясы. Растрлі және векторлы графика 

жүйелері. Графикалық редакторлар. Мультимедиялық қосымшалар. 
 

Операциялық жүйелер және желілер негіздері 

Операциялық жүйелердің негізгі концепциялары. Операциялық 

жүйелердің даму тарихы. Типтік операциялық жүйелердің жұмыс істеуі. 

Үрдістерді басқару. Жадыны басқару. Файлдық жүйелер. Файлдық жүйелер. 

Утилиттер. Драйверлер. Желілер мен телекоммуникациялар. Желі 

топологиялары, IP-адрестеулер. Стектік хаттамалар: TCP/IP, OSI. Аумақтық 

және жергілікті желілер. Интернет көздері мен тарихы. Интернет қызметтері. 
 

Web бағдарламалау негіздері 

Web-қосымшаларын жасау технологиялары. Web-беттерін дайындау 

құралдары. HTML-құжатының жалпы құрылымы. HTML тегтері: 

контейнерлер, атрибуттар және ішкі тегтер. Пішіндер. Динамикалық және 

статикалық беттер. Web бағдарламалау тілдері: JSP, PHP, ASP. Сайтты құру 

мақсатының анықтамасы. Техникалық тапсырмаларды жасау. Доменді 

тіркеу. Сайтты хостингке орналастыру.  
 

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері 

Ақпараттық қауіпсіздік және оны құрушылар. Ақпарат қауіпсіздігінің 

қатері және олардың классификациясы. Архиваторлар. Антивирустық 

бағдарламалар. Шифрлеу және хештеу. 
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Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар түсінігі. Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар және мемлекеттік басқару тиімділігі. 

«Электронды үкімет» анықтамасы. «Электронды үкімет» инфроқұрылымы. 

Бизнес-үрдістерді талдау және құру технологиялары. Техникалық 

тапсырмаларды жасау принциптері. Бизнес-үрдістерді құру есебінің 

қойылымы. 

 

«E-Learning» электронды оқыту 

«E-Learning» электронды оқыту негізі. Электронды оқыту әдістері. 

Курсты қүру әдістемелері, оның өнімділігін бағалау. Электронды оқытуда 

қолданылатын коммуникациялық технологиялар. «E-Learning» ортасының 

негізгі компоненттері. Білімді бағалау әдістемесі. «E-Learning» ортасын 

құрудың заманауи технологиялар.  

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. Бульдік алгебра. Логикалық амалдар. Формулалар және оларды 

түрлендіру. 

2. Санау жүйелері. Бір санау жүйесінен басқа жүйеге ауыстыру. Санау 

жүйесіндегі арифметикалық әрекеттер. 

3. Компьютер компоненттері. Жүйелік ресурстар. Сақтау құрылғылары. 

Ақпараттарды сақтау. 

4. Перифериялық құрылғыларды орнату, жұмыс істеу қабілеттілігін тексеру. 

5. Алгоритмдер. Алгоритмдерді өңдеу негіздері. Блок-схема (блок-схема 

элементтері, блок типтері). Іздеу және сорттау алгоритмдері. 

6. Бағдарлама құрылымы. Деректер типтері, айнымалылар, жиымдар. 

Бағдарламалау тілдерінің операторлары. Компиляция және бағдарламаны 

орындалуға жіберу. 

7. Кестелік процессорлар. Деректер қорын басқару жүйелері. Сұраныстар, 

пішіндері және есептерді түрге келтіру. Графикалық қосымшалармен 

жұмыс.  

8. Операциялық жүйелерді баптау. Жүйе конфигурациясының құралдары. 

Реестр редакторы. Командаларды өңдеуші. 

9. Операциялық жүйенің стандартты қосымшалары. Операциялық жүйенің 

командалары мен утилиттері. 

10. Интернет. Негізгі түсініктер: сайт, IP пдрес, порт, сокет, сервер, клиент. 

Интернетке қосылу. Интернетке адрестеу. Web-беттерін көрудің 

қолданбалы бағдарламалары. Электронды пошта. 

11. Web қосымшаларды жобалау. Деректерді серверге жіберу. Web 

қосымшасының графикалық интерфейсін таңдау. Стиль құру. 
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12. Деректерді қорғаудың сервистік бағдарламалық құралдары: стандартты 

және қызметтік бағдарламалар, деректерді архивтеу, антивирустық 

бағдарламалар. 

13. Компьютерге вирус түсуінің белгілерін анықтау. Вирустан сақтауға 

арналған бағдарламалар: Касперский антивирусы 7.0, AVAST!, Norton 

AntiVirus. 

14. «Электронды үкімет» инфроқұрылымы. 

15. «E-Learning» ортасының негізгі компоненттері. «E-Learning» ортасымен 

жұмыс. 
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бас ғылымы қызметкер Қошанов Б.Д.  

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

Ықтималдықтар теориясы - жаппай қайталанатын кездейсоқ 

құбылыстардың математикалық модельдерін құрумен, заңдылықтарын 

зерттеумен және негіздеумен айналысатын математикалық ғылым.  

Математикалық статистика - құрылған ықтималдықтық-

статистикалық модельдер негізінде, ықтималдықтар теориясы әдістеріне 

сүйене отырып, ғылыми және практикалық қорытындылар алу мақсатында 

статистикалық деректерді жүйелеу, түсіндіру және өңдеу есептерін 

шығарады. 

Математиканың бұл салаларының жаратылыстану, техникалық, 

экономикалық және басқа да ғылым салаларының көптеген өмірлік маңызы 

бар практикалық есептерімен тура және кері байланыстары олардың соңғы 

жүз жылда аса қарқынды дамуына және қазіргі замандағы маңызды 

математикалық бағыттардың біріне айналуына себеп болды. Сонымен бірге 

стохастикалық талдау элементтерінің мектепте білім берудің әртүрлі 

деңгейлерінің ҚР мемлекеттік стандарттарына және «ЬІқтималдықтар 

тсориясы және математикалық стастистика» пәнінің «Математика» 

мамандығының және бірқатар жаратылыстану, техникалық және 

экономикалық мамандықтардың ҚР МЖМБС-на енгізілуі бұл пәндердің 

маңыздылығын мойындау белгісі болып табылады. 

Берілген пәнді оқып-үйрену алдында оқытылатын 

математикалық пәндер: математикалық талдау-І; аналитикалық 

геометрия; алгебра негіздері; жай дифференциалдық теңдеулер; 

функционалдық талдау. 

Оқытылатын пәнді меңгеру үшін қажетті білімдер мен 

дагдыларды қамтитын пәндер: Математикалық талдау, геометрия, 

алгебра, дифференциалдық теңдеулер, өлшемдер және интегралдар 

теориясы, функционалдық талдау бағыттары бойынша міндетті және 
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элективті пәндер. 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистиканың 

берілген бағдарламасын табысты меңгерген студент: 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика салалары 

бойынша Қазақстанда, алыс және жақын шетелдерде бар ғылыми 

мектептер мен бағыттардан; ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика дамуының қазіргі заманғы дәстүрлері мен 

перспективті бағыттары туралы түсінігі болуы керек. 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистиканың негізгі 

іргелі ұғымдарын; Бернулли схемасы және онымен байланысты шектік 

теоремаларды; ықтималдықтар теориясының аксиоматикалық құрылуын; 

кездейсоқ шамалар мен олардың үлестірімдерінің қасиеттерін; 

математикалық күтім теориясын; сипаттамалық функциялар теориясын; 

үлкен сандар заңдарын және орталық шектік теоремаларды; таңдамалармен 

жұмыс істеу техникасын; параметрлерді бағалау, гипотезаларды тексеру 

және статистикалық критерилер теорияларының математикалық негіздерін 

білуге міндетті. 

Дәстүрлі жиі кездесетін тәжірибелер модельдері үшін элементтер 

оқиғалар кеңістігін құра алатын; ықтималдықтың классикалық және 

геометриялық анықтамасына есептер шығара алатын; ықтималдықтарды 

көбейту және қосу, толық ықтималдықтар және Байес формулаларын 

қолдана алатын; кездейсоқ шамалармен олардың функцияларының 

үлестірім заңдары және сандық сипаттамаларын таба алатын; шектік 

теоремаларды дәлелдеуге туындатқыш және сипаттамалық функциялар 

әдістерін қолдана алатын; кездейсоқ шамалардың жинақталуларының 

әртүрлі түрлерін және олардың арасындағы байланысты ажырата алатын; 

статистикалардың таңдамалық сипаттамаларын таба алатын; максималды 

шындыққа сәйкестік және моменттер әдістері бойынша белгісіз 

параметрлердің бағаларын таба алатын; нормаль үлестірімнің белгісіз 

параметрлері үшін сенімділік интервалдарын құрастыра алатын; 

гипотезаларды тексеру теориясының дәстүрлі есептерін шығара алатын 

болуы керек. 

Ықтималдықтың классикалық және геометриялық анықтамасына; 

кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын есептеуге; үлестірімдердің 

белгісіз параметрлерінің бағаларын табуға; сенімділік интервалдарын 

құрастыруға арналған дәстүрлі ықтималдықтық-статистикалық есептерді 

шығаруға дағдысы болуы керек. 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистикамен 

байланысты кәсіби қызмет мәселелерінде қүзіретті болуы керек. 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 

№ Бөлім атауы 

1 Ықтималдық туралы ұғым 

2 Бернулли схемасы 

3 Колмогоров аксиоматикасы 

4 Шартты ықтималдық және тәуелсіздік 

5 Кездейсоқ шамалар 

6 Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары 

7 Үлкен сандар заңдары 

8 Сипаттамалық функциялар 

9 Орталық шектік теоремалар 

10 Таңдамалар және олармен жұмыс істеу техникасы 

11 
Үлестірімдердің белгісіз параметрлерін бағалау теориясы 

элементтері 

12 Статистикалық гипотезаларды тексеру теориясы элементтері. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

 

Кіріспе 

«Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» 
пәнінің мақсаты ықтималдықтар теориясының - кездейсоқ 

қүбылыстардың заңдылықтарын зерттейтін математикалық ғылымның 

және өз зерттеулерінде ықтималдықтар теориясына сүйенетін 

қолданбалы математикалық пән - математикалъщ статистиканың 

математикалық негіздерін баяндау. 

Бүл пөнді оқытудың негізгі міндеттері - университеттердіц 

математика мамандығы студенттерін ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистиканың неғізғі іргелі үғымдарымен, осы пәнді 

табысты меңгерген студент алдағы уақытта ықтималдықтар теориясы 

жөне математикалық статистиканың әртүрлі тарауларымеи оз бетімен 

таныса алатындай және оқуын магистратурада табысты түрде жалғастыра 

алатындай деңгейде таныстыру. 

Ықтималдықтар теориясы, математиканың басқа да бөлімдері 

секілді практикалық қажеттіліктерден дамыды - абстрактылы түрде ол 

жаппай қайталану сипаты бар кездейсоқ құбылыстарға тән 

заңдылықтарды бейнелеп керсетеді. Бұл заңдылықтар физика мен 

жаратылыстанудың басқа да салаларында, әскери істе, техникада, 

экономикада ерекше маңызды рөл атқарады. Жаппай өнім өндіретін 

өндіріс орындарының қарқынды дамуына байланысты ықтималдықтар 

теориясының әдістері дайындалған өнімнің сапасын анықтау үшін ғана 

емес, өндіру процесін ұйымдастыру (өндірістегі статистикалық бақылау) 

үшін де кең түрде пайдаланыла бастады. Бұл маңайдағы идеялардың 
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ішінде өндіру процесінің барысында өнімнің сапасын басқарудың 

статистикалық әдістерін жасап шығарудың үлкен мәні бар. Бүкіл 

инженерлік істер үшін ықтималдықтар теориясының әдістерін кеңінен 

пайдаланатын сенімділіктер теориясы маңызды рөлге ие болды. Өз 

кезегінде практикалық есептер ықтималдықтар теориясы мен 

математикалық статистиканың алдына бірқатар теориялық сұрақтарды 

қойды. 

Тарихи тұрғыдан ықтималдықтар теориясының пайда болуын әдетте 

XVII-ғасырдың ортасына жатқызады және де оны Гюйгенстің, Паскалдың, 

Ферманыц және Я. Бернуллидің есімдерімен байланыстырады. Сол кездің 

өзінде Паскаль мен Ферманың құмар ойындар ойнаушылар қойған, ол 

кездің математикасының шеңберіне симайтын есептерге байланысты 

жазысқан хаттарында ықтималдық және математикалық күтім тәрізді 

маңызды ұғымдар біртіндеп түзіле бастады. Құмар ойындар әлі де көп 

уақыттар бойы ықтималдықтар теориясының ұғымдары мен әдістері 

жасалуының негізі болған жалғыз дерлік нақты материал болып қала берді. 

Осы жағдайлар аумағында ықтималдықтар теориясында пайда болған 

есептерді шешу тек элементар арифметикалық және комбинаторикалық 

әдістерге әкеп соғып отырды. 

Жаратылыстану мен қоғамдық практика (бақылаулар қателіктері 

теориясы, ату теориясының есептері, статистиканың проблемалары т.с.с.) 

жағының маңызды талаптары ықтималдықтар теориясын әрі қарай дамыту 

және көбірек дамыған аналитикалық аппаратты қатыстыру қажеттілігіне 

әкеп соқты. Бұл мәселеде Муавр, Лаплас, Гаусс, Луассоп ерекше маңызды 

рөл атқарды. 

XIX ғасырдың ортасынан шамамен XX ғасырдың 20-жылдарына 

дейін ықтималдықтар теориясының дамуы әсіресе П.Л. Чебышев, Л.А. 

Марков, А.М. Ляпуновтардың есімдерімен байланысты. Олардың 

жұмыстарының ең бір аспас асуы - олардың кездейсоқ шама ұғымын 

енгізуі және оны кеңінен пайдалануы. ЬІқтималдықтар теориясы өзінің әрі 

қарай негізделуін С.Н. Бернштейн, А.Н. Колмогоров, А.Я. Хинчин, Р. 

Мизес және П. Левидің жұмыстарынан алды. Олар ықтималдықтар 

теориясы мен метрикалық функциялар теориясыныц арасындағы тығыз 

байланысты тағайындады. Осы жылдарда А.Н. Колмогоров бүгінде жаппай 

мойындалған ықтималдықтар теориясының аксиомаларын (Колмогоров 

аксиоматикасы) жариялады. XX ғасырдың 30 жылдарында А.Ы. 

Колмогоров пен А.Я. Хинчин бүгінде ықтималдықтар теориясының негізгі 

зерттеу бағыттарының бірі болған стохастикалық (кездейсоқтық, 

ықтималдықтық) процестер теориясының негізін қалады. Ықтималдықтар 

теориясының практикамен байланысы ықтималдықтар теориясына жақын, 

қолданбалылық бағыттағы математикалық ғылым математикалық 

статистиканың пайда болуына және дамуына алып келді. 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистиканың 

қазіргі заманғы дамуы оларға деген қызығушылықтың өсуімен, олардың іс 
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жүзіндегі қолданыс ауқымыныц кеңеюімен сипатталады. Ықтималдықтар 

теориясы және математикалық статистиканың қазіргі заманғы 

жаратылыстанудағы рөлі де өлшеусіз өсе түсуде. Жаңа теориялық 

нәтижелер олардың әдістерінің жаратылыстану мен ғылыми 

пайдаланулары үшін жаңа мүмкіндіктер ашып беруде. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 

ЫҚТИМАЛДЫҚТАР  ТЕОРИЯСЫ 

 

Дискретті  элементар оқиғалар кеңістігі. Ықтималдық туралы 

ұғымдар 

Элементар оқиғалар (нәтижелер) кеңістігі кездейсоқ эксперименттің 

(тәжірибенің) математикалық моделі ретінде. Дискретті элементтер 

оқиғалар кеңістігі. Оқиғалар. Оқиғаның ықтималдығы. Жиіліктің 

орнықтылығы және нақты кездейсоқ оқиғалардың иррегулярлығы 

ықтималдықтық модельдердің қолданылуының алғы шарттары ретінде. 

Дискретті ықтималдықтық кеңістігі. Ықтималдықтың классикалық 

анықтамасы. Комбинаторика элементтері. Урналық схемалар. 

 

Бернулли схемасы 

Бернулли сынақтары (схемасы). Биномдық, теріс биномдық, 

полиномдық үлестірімдер.Үлкен сандар заңы. Муавр-Лапластың төңіректік 

(локалдық) және интегралдық теоремалары. Пуассон теоремасы. Шектік 

теоремалардың қолданулары. 

 

ЖАЛПЫ ЭЛЕМЕНТАР ОҚИҒАЛАР КЕҢІСТІГІ 

 

Колмогоров аксиоматикасы 

Геометриялық ықтималдық және Бертран парадокстары. Элементтер 

оқиғалар кеңістігі ұғымын кеңейту қажеттілігі. Колмогоров 

аксиоматикасы. Саналымды аддитивтік және үзіліссіздік аксиомаларының 

эквиваленттілігі. Ықтималдықтарды жалғастыру туралы теорема 

(дәлелдеусіз) және оның рөлі. 

 

Шартты ықтималдық. Тәуелсіздік 

Шартты ықтималдық. Ықтималдықтарды көбейту формуласы. Екі 

және одан көп оқиғалардың тәуелсіздігі. Толық ықтималдықтар формуласы 

және Байес формулалары. Бөліктеулердің, алгебралардың, сигма-

алгебралардың және сынақтардың тәуелсіздігі. 

 

Кездейсоқ шамалар 

Кездейсоқ шаманың жалпы анықтамасы Кездейсоқ шаманың 

үлестірім функциясы және оның қасиеттері. Кездейсоқ шамалар мен 
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үлестірімдердің түрлері. Көп өлшемді кездейсоқ шамалар және олардың 

үлестірімдері. Кездейсоқ шамалардың функциялары. Кездейсоқ 

шамалардың (дискретті және (абсолютті) үзіліссіз) тәуелсіздігі. 

 

Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары 

Математикалық күтімнің жалпы анықтамасы (шолу ретінде). 

Сызықтық, теріс еместік және ақырлылық қасиеттері. Мультипликативтік 

қасиеті. Математикалық күтімді есептеу формулалары (дискретті және 

(абсолютті) үзіліссіз кездейсоқ шамалар жағдайлары). Дисперсия және 

оның қасиеттері. Математикалық күтімге байланысты теңсіздіктер. 

Корреляция коэффициенті кездейсоқ шамалардың тәуелділігінің шартты 

өлшемі ретінде. 

 

Үлкен сандар заңдары 

Кездейсоқ шамалардың жинақталуларының әртүрлі түрлері және 

олардың байланыстары. Әлсіз үлкен сандар заңы. Борель - Кантелли 

леммасы. Күшейтілген үлкен сандар заңы (шолу ретінде). 

 

Сипаттамалық функциялар 

Сипаттамалық функция және оның ең қарапайым қасиеттері. 

Сипаттамалық функциялар мен ықтималдықтық үлестірімдердің 

сәйкестігінің бір мәнділігі. Сипаттамалық функциялар әдісі. Көп өлшемді 

сипаттамалық функциялар және олардың қасиеттері. Көп өлшемді нормал 

үлестірім. 
 

Орталық шектік теоремалар  
Бірдей үлестірілген қосылғыштар үшін орталық шектік теорема. 

Линдеберг шарты және әртүрлі үлестірілген қосылғыштар үшін орталық 

шектік теорема. Ляпунов теоремасы. Орталық шектік теореманың 

қолданылулары. 
 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКАFA КІРІСПЕ 
 

Таңдамалар және олармен жұмыс істеу тсхникасы 

Таңдама. Вариациялық қатар. Эмпирикалық үлестірім функциясы. 

Таңдамалық моменттердің асимитотикалық нормалдылығы. 

Математикалық статистиканың ең маңызды үлестірімдері (хи-квадрат 

үлестірім; Стыодент үлестірімі; Снедекор үлестірімі). 
 

Үлестірімдердің белгісіз параметрлерін бағалау теориясының 

элементтері 

Статистикалық баға үғымы. Бағаның ығыспайтындығы, 

тыңғылықтылығы және тиімділігі. Фишердің ақпараты. Рао-Крамер 

теңсіздігі. Бағаларды табу әдістері (максималды шындыққа ұқсастық 

әдісі; моменттер әдісі). Интервалдық бағалар. Нормал үлестірімнің 

параметрлері үшін сенімділік интервалдары. 
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Статистикалық гипотезаларды тексеру теориясы элементтері 

Статистикалық гипотеза және статистикалық критерий ұғымдары. 

Келісімділік критерилері.Үлестірім түрі туралы гипотезаны тексеру. 

Біртектілік гипотезасы. Тәуелсіздік гипотезасы.Кездейсоқтық гипотезасы. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1 Оқиғаларға амалдар қолдану 

2 Ықтималдықтың классикалық анықтамасы 

3 Геометриялық ықтималдықтар 

4 Шартты ықтималдық және тәуелсіздік 

5 Толық ықтималдықтар жөне Байес формулалары 

6 Бернулли схемасы және шектік теоремалар 

7 Колмогоров аксиоматикасы 

8 Кездейсоқ шамалар және олардың үлестірімдері 

9 Кездейсоқ шамалардың функциялары 

10 Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары 

11 Кездейсоқ шамалардың жинақталуларының әртүрлі түрлері және 

олардың байланыстары 

12 Сипаттамалық функциялар 

13 Орталық шектік теорема 

14 Үлкен сандар заңдары 

15 Кездейсоқ шамалардың таңдамалық сипаттамалары 

16 Параметрлерді бағалау 

17 Сенімділік интервалдары 

18 Максимал шындыққа ұқсастық әдісі 

19 Моменттер әдісі 

20 Гипотезаларды тексеру 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1 Элементар оқиғалар кеңістігі. Ықтималдықтың классикалық 

анықтамасы. 

2 Кейбір классикалық модельдер мен үлестірімдер. 

3 Геометриялық ықтималдықтар. 

4 Бернулли схемасындағы шектік теоремалар. 

5 Ықтималдықтар теориясының аксиомалары. 

6 Алгебралар, сигма- алгебралар және өлшенетін кеңістіктер. 

7 Өлшенетін кеңістіктерде ықтималдықтық өлшемдерді беру тәсілдері 

8 Шартты ықтималдық. Тәуелсіздік. 

9 Кездейсоқ шамалар және олардың үлестірімдері. 
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10 Көп өлшемді кездейсоқ шамалар. 

11 Математикалық күтім және оның қасиеттері. 

12 Бөліктеулер мен сигма- алгебраларға байланысты шартты 

ықтималдықтар және шартты математикалық күтімдер 

13 Туындатқыш және сипаттамалық функциялар. 

14 Үлкен сандар заңдары және орталық шектік теоремалар 

15 Таңдамалық теорияның негізгі үғымдары. 

16 Үлестірімдердің белгісіз параметрлерін бағалау. Бағалау әдістері. 

17 Статистикалық гипотезаларды тексеру теориясы элементтері. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Муавр-Лапластың шектік теоремалары және олардыц қолданылулары. 

2. Борелдік сигма-алгебралар және сэйкес өлшенетін кеңістіктер. 

3. Өлшенетін кеңістіктерде ықтималдықтық өлшемдерді беру тәсілдері. 

1. Сынақтардың, бөліктеулердің, алгебралардың және сигма-

алгебралардың тэуелсіздігі. 

2. Кездейсоқ шамалардың функциялары және олардың үлестірімдері. 

3. Кездейсоқ шамалардың сызықтық түрлендірулері. 

4. Шартты үлестірімдер (дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалар 

жағдайлары) 

5. Математикалық күтім: монотондылық және ақиқат дерлік қасиеттері. 

6. Бөліктеулерге байланысты шартты ықтималдықтар және шартты 

математикалық күтімдер. 

7. Сигма-алгебраларға байланысты шартты ықтималдықтар және 

шартты математикалық күтімдер. 

8. Сипаттамалық функциялар әдісі және шектік теоремалар. 

9. Көп өлшемді нормал үлестірім. 

10. Математикалық статистиканың негізгі үлестірімдері. 

11. Нүктелік және интервалдық бағалар. Бағаларды табу әдістері. 

12. Біртектілік, тәуелсіздік және кездейсоқтық гипотезаларын тексеру. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

 «Функционалдық анализ» пәні  5B060100 –  «Математика» мамандығы 

студенттері үшін типтік оқу жоспарының құрамына кәсіптік пәндердің 

міндетті құраушысы ретінде кіреді.  Функционалдық анализ жоғары маманды 

маман-математиктердің ғылыми және оқу орындарында жұмыс істеу үшін 

келешек кәсібі қызметін жүзеге асыру үшін негіз болып табылады. 

 Функционалдық анализ – бұл алгебра, математикалық анализ және 

геометрия идеяларының ақырсыз өлшемді жағдайына жалпыландыруы. 

Қазіргі уақытта оның әдістері көптеген салаларда, мысалы,  математикалық 

физика теңдеулері, кездейсоқ процестер теориясы, есептеу математикасы 

сияқты математиканың өзінде де, іргелес техникалық пәндерде де, бұларды 

бүтіндей біріктіріп, кеңінен  қолданылады. Функционалдық анализ 

математикалық білім берудің  міндетті бөлігіне айналып отыр. 

Функционалдық анализдың қолданбалы бағытының арта түсуі оны қазіргі 

заманғы математикалық әдістерді өзінің практикасында пайдаланып 

зерттеушілер үшін қажетті етеді.  

«Функционалдық анализ» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде бакалавр:  

білуі тиіс: 

 функционалдық анализдің негізгі ұғымдарын, объектерінің 

(нысандарының) анықтамалары мен қасиеттерін; 

 теоремалары мен ұйғарымдарының тұжырымдары және дәлелдеулерін, 

бұлардың дәлелдеу әдістерін, бұлардың басқа математикалық білім 

салаларындағы және табиғаттану ғылыми мазмұнды пәндердегі 

мүмкін байланыс өрістері мен қолданылуларын;  

білігі болуы тиіс: 

 Функционалдық анализдің ұйғарымдарын дәлелдей білуге; 

 Функционалдық анализ есептерін шығарып, терең білім талап ететін 

кәсібі қызмет барысында  пайда болатын ұйғарымдарды тұжырымдап 

және дәлелдей білуге;  
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 алған дағдыны математикалық білімнің және пәндердің басқа 

салаларында қолдануға; 

дағдысы болуы тиіс: 

 Метрикалық, сызықтық нормаланған, банах, гильберттік  

кеңістіктермен, сызықтық шенелген операторлармен   

(функционалдармен), жұмыс істеуге, алған білімдерін математиканың 

басқа салаларында қолдануға; 

 Функционалдық анализ әдістерімен зерттеу жұмыстарына; 

 Функционалдық анализдің негізгі ұғымдарын пайдаланып жаңа 

білімдер алуға  

құзіретті болуы қажет: 

 Функционалдық анализ саласында   кәсіби қызмет мәселелерінде.   

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 

 

№ Пәннің атаулары 

1 Кіріспе 

2 Метрикалық кеңістіктер 

3 Сызықтық нормаланған кеңістіктер 

4 Толық метрикалық кеңістіктердегі негізгі теоремалар 

5  Гильберттік кеңістіктер 

6 Гильберт кеңістігінің базисы 

7 Компактылық 

8 Сызықтық функционалдар мен операторлар 

9 Функционалдық талдаудың негізгі принциптері 

10 Тұйық операторлар 

11 Хан-Банах теоремасы  

12 Түйіндес және екінші түйіндес кеңістік 

13 Операторлардың спектрлік теориясының элементтері 

14 Толық үзіліссіз (компакты) операторлар   

15 Жалпыланған функциялар теориясының элементтері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

     Кіріспе.  Функционалдық талдау - қазіргі заманғы математиканың ең 

маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Оның пайда болуы және 

дамуы  Гилберт, Рисс, Банах, Фреше, Колмогоров, Соболев және Тихонов 

секілді және тағы басқа үлкен ғалымдар есімдерімен байланысты.  

Математикалық анализ, алгебра және геометрия кейбір ұғымдарын талдау 

және жалпыландыру нәтижесінде функционалдық талдау математиканың 

дербес пәні ретінде ХХ ғасырдың басында қалыптасты.  Стефан Банахтың  

«Сызықтық операциялар теориясы» атты іргелі монографиясы жарияланған 

1932 ж. функционалдық анализдің туған күні болып саналады.       
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«Функционалдық анализ» пәнінің мақсаты  сызықтық нормаланған  

және метрикалық (топологиялық) кеңістіктердегі мәндері бар функциялар 

теориясының аналитикалық аппарат негіздерін және операторлық 

теңдеулерді  зерттеуге осы аппараттың қолданыстарын үйрету болып  

табылады.  

Пәннің міндеттері – функционалдық анализдың, сызықтық нормаланған 

және метрикалық кеңістіктердің, функционалддық кеңістіктердегі 

операторлар мен функционалдар теориясының негізгі ұғымдары мен 

әдістерін  стедентердің игеруі. 

Курсты сәтті игеру үшін математикалық анализ, алгебра, геометрия 

және дифференциалдық теңдеулер курстарынан  білімі болуы қажет.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Кіріспе 
Функционалдық анализ пәні дамуының негізгі кезеңдері, математиканың 

басқа салаларымен байланысы. 

 

Метрикалық  кеңістіктер 

Жиындар. Бейнелеу. Метрикалық кеңістіктер. Метрикалық 

кеңістіктердің мысалдары. Топологиялық кеңістіктер туралы түсініктер. 

Метрикалық кеңістіктің топологиялық түсініктері: ашық және тұйық шарлар, 

маңай,  ішкі және сыртқы нүктелер. Жиынның шектік нүктесі. Ашық және 

тұйық жиындар. Жиынның тұйықталуы. Барлық жерде тығыз жиын. 

Сепарабель кеңістіктер.  

   

Cызықтық нормаланған кеңістіктер 

Сызықтық нормаланған кеңістіктер.   Норма мысалдары. Банах кеңістігі. 

Тізбектердің жинақтылығы. Үзіліссіз бейнелеу. Гомеоморфизм. 

Фундаментальды тізбектер. Толық кеңістіктер. Толық кеңістіктердің 

мысалдары. Толық емес кеңістіктер. Кеңістіктерді толықтыру.    

 

Толық метрикалық кеңістіктердегі негізгі теоремалар 

Енгізілген шарлар принципі; категориялар туралы Бэр-Хаусдорф 

теоремасы қысып бейнелеу принципі және оның қолданылымдары 

 

Гильберттік  кеңістіктері 

Евклид кеңістігі. Скаляр көбейтіндінің Гильберт кеңістігіндегі 

қасиеттері. Ішкеңістіктердің ортогонал қосынды бойынша  гильберт 

кеңістігін жіктеу.    

 

Гильберт кеңістігінің базисы 

Ортонормаланған жүйе.  Толық жүйе. Бессель теңсіздігі. Парсеваль 

теңдігі.  Рисс-Фишер теоремасы. Ақырлы өлшемді кеңістіктер изоморфизмы. 

Сеперабель  гильберттік кеңістіктердің изоморфтығы.  
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Компактылық 

Компактылық, саналымды компактылық, секвенциалдық компактылық, 

шалакомпактылық (азкомпактылық).   -тор. Компактылық критерийі. 

Шенелген және толық  шенелген жиындар. 

Шенелген, бірақ толық шенелген емес жиынның мысалы. Метрикалық 

кеңістігінде жиынның шалакомпактылық критерийі.   Арцель теоремасы. 

Шенелген жиындардың шалакомпактылығы ақырлы өлшемді кеңістіктердің 

сипаттауыш қасиеті ретінде. 
 

Сызықтық функционалдар мен операторлар 

Сызықтық операторлардың қасиеттері. Сызықтық нормаланған 

кеңістіктерде сызықтық операторлардың үзіліссіздік және шенелгендік 

эквиваленттігі. Оператордың нормасы. Сызықтық үзіліссіз операторлар 

кеңістігі. Операторлар тізбектерінің бірқалыпты және нүктелік  

жинақтылығы.  
 

Функционалдық талдаудың  негізгі принциптері 

Бірқалыпты шенелгендік принципі  –   Банаха-Штейнгауз теоремасы.  

Нүктелік жинақтылық критерийі. Кері операторлар. Үзіліссіз керіленетін 

операторлар. Кері оператор туралы теоремалар.  
 

Тұйық операторлар 

Тұйық (тұйықталған) операторлар. Ашықтық  бейнелеу принципі - 

Банахтың кері оператор және тұйық график туралы теоремасы.  Үзіліссіз 

болмайтын тұйық оператордың мысалы.  
 

Хан-Банах теоремасы 

Сызықтық оператордың үзіліссіз жалғастыру туралы теоремасы. 

Сызықтық функционалдарды жалғастыру туралы Хан-Банах теоремасы және 

оның салдарлары. 
 

 Түйіндес және екінші түйіндес кеңістік 

Сызықтық функционалдар-дың жалпы түрі. Гильберт кеңістігіндегі 

сызықтық үзіліссіз функционалдар-дың жалпы түрі туралы  Рисс теоремасы.  

Түйіндес кеңістік және оның  толықтығы. Екінші түйіндес кеңістігі. 

Рефлексивті кеңістіктер. Рефлексивные пространства. Элементердің әлді 

және әлсіз жинақтылығы. Элементке  әлсіз шектің жалғыздығы. Элементтер 

тізбегінің элементке әлсіз жинақтылу критерийі. Ақырлы өлшемді 

кеңісстікте элементтердің әлді және әлсіз жинақтықтарының тура келуі. 

Түйіндес кеңістіктегі функционалдардың әлді және әлсіз жинақтылығы.  

Функционалдар тізбегінің  әлсіз жинақтылу критерийі. Түйіндес кеңістіктегі 

бірлік шардың әлсіз компактылығы. 
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Спектрлік теориясының элементтері 

Оператордың меншікті векторымен меншікті мәні. Мысалдар. 

Сызықтық оператордың резольвенттік жиыны  және спектірі. Түйіндес, өзіне 

түйіндес операторлар.   
 

Толық үзіліссіз (компакты) операторлар 

Толық үзіліссіз (компакты) операторлар.  Толық үзіліссіз оператордың 

спектрі. Толық үзіліссіз өзіне түйіндес оператор туралы  Гильберта–Шмидт 

теоремасы. Ядросының квадраты интегралданатын Фредгольм операторының 

толық үзіліссіздігі.  Қозғалмайтын нүкте принципі. Шаудер теоремасы. 
 

 Жалпыланған функциялар теориясы элементтері 

Негізгі және жалпыланған функциялар кеңістіктері. Жалпыланған 

функциялардың туындысы. Жалпыланған функциялардың қарапайым 

қолданылымдары.     

СЕМИНАР  САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Метрикалық кеңістіктер 

2. Метрикалық кеңістіктердегі шар, маңай, ашық және тұйык жиындар 

мысалдары.  

3. Элементтер тізбегінің жинақтылығы.  

4. Сызықтық нормаланған кеңістіктер  

5. Скаляр көбейтіндісі бар кеңістіктер  

6. Сызықтық оператор мен функционалдың нормасы 

7.  Операторлар тізбектерінің    жинақтылығы.   

8. Кері операторлар 

9.  Тұйық операторлар 

10.  Түйіндес кеңістік   

11. Компакты жиындар 

12. Толық үзіліссіз  операторлар  

13.  Түйіндес оператор. 

14.  Оператор спектрі түрлері. Оператордың резольвентасы.  

15. Жалпыланған функциялар  

 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1. Сепарабель кеңістіктердің мысалдары  

2. Қысып бейнелеу принципіның қолданылымдары : L2 [a;b] –де 

интегралдық теңдеу шешішінің  бар болуы және жалғыздығы . 

3. Компакт кеңістіктегі  тұйық ішжиынның компактылығы. Компакт 

ішжиынның тұйықтығы.   

4. Метрикалық кеңістігінде  компактылық  туралы негізгі теоремасы. 

5. Үзіліссіз болмайтын тұйық оператордың мысалдары.  
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6. Эквивалент  нормалар туралы Банах теоремасы. Графиктің нормасы 

және оған эквивалент нормалар. 

7. Функционалдардың әлді және әлсіз жинақтылығы. Мысалдар 

8. Толық үзіліссіз оператордың меншік мәндері. 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Барлық жерде тығыз  жиындарының мысалдары  

2. Толық және толық емес кеңістіктердің мысалдары. Эквивалентті 

нормалар. 

3. Евклид кеңістіктердің сипаттауыш қасиеті 

4. Шалакампактылы ( азкомпактылы) жиындар. Мысалдар 

5. Операторлар тізбектерінің  бірқалыпты және нүктелік  

жинақтылықтардың мысалдары.  

6. Түйіндес  кеңістіктің  қасиеттерін пайдаланып   Lp [a;b] кеңістігінің 

толықтығын дәлелдеуі 

7. Фредгольм операторының толық үзіліссіздігі.   

8. Жалпыланған функциялардың туындысын табу           

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Блиев Н.К. Функционалдық анализ (қысқаша курс): Оқулық.- Алматы: 

Қазақ университетi , 2014.-166 б. 

2. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и 

функционального анализа. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 572 с. 

3. Садовничий В.А. Теория операторов. -М.Дрофа,2004.- 384 c. 

4. Треногин В.А. Функциональный анализ. –М.,ФИЗМАТЛИТ,2007. 

5. Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу: Учеб.пособие.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005-240 с. 

6. Наурызбаев Қ.Ж. Функционалдық анализ.-Алматы, Fortress, 2007. 

Қосымша: 

1. Антоневич А.Б., Князев П.Н., Радыно Я.В. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу/ Под.ред. С.Г.Крейна. Изд.2-е, стереотипное.-

М.:Едиториал УРСС, 2004.-208 с. 

2. Городецкий В. В., Нагнибида Н. И., Настасиев П. П. Методы решения 

задач по функциональному анализу.-М.: Издательство:  Либроком, 2010 

3. Иосида К. Функциональный анализ.- М.: ЛКИ, 2010. 

4. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ.-М., Невский 

Диалект, БХВ-Петербург,2004 
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5. Рудин У. Функциональный анализ.2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Издательство: Лань, 2005.-448 с. 

6. Федоров  В.М. Курс функционального анализа: Учебник.- СПб.: 

Издательство: Лань, 2005.-352 с. 

7. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы  функционального анализа .- 

СПб.: Издательство: Лань, 2009.- 520 с. 
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PRYa 2201 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

объем 2 кредита 

 

Авторы: 

кандидат филологических наук, доцент Мухамадиев Х. С. 

кандидат филологических наук, доцент Абаева Ж. С.  

кандидат педагогических наук, доцент Оразбекова Л.Н.  

кандидат физико-математических наук, и.о. доцента Берикханова М.Е.  

 

Рецензенты: 
доктор физико-математических наук, профессор КазНПУ им. Абая  

Мухамбетжанов С.Т. 

доктор физико-математических наук, и.о.профессора КазНУ им. аль-Фараби 

Сихов М.Б. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью базовой подготовки 

специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 

русского языка с учетом специфики специальности 5В060100 – 

«Математика», использование его не в качестве объекта, а в качестве 

средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» 

предшествует общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные 

дисциплины специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 

иметь представление о научном стиле и его жанровом многообразии; 

           - о правилах  построения научного текста и языкового оформления;  

          - о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 

          - об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении; 

знать научную лексику и  научные конструкции естественно-технического и 

общественно-гуманитарного профилей; 

- правила продуцирования текстов разных жанров; 

- речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 

- основы деловой коммуникации и документации; 

- использовать основные приемы информационной переработки 

устного и  письменного текста; 

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 
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- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как 

основы  профессиональной деятельности; 

- быть компетентным в профессиональной области делового общения. 

 - знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.  

 Содержание программы определяется коммуникативными 

потребностями студентов в научно-профессиональной сфере. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Профессиональная письменная речь как основа формирования 

предметно-языкового материала. 

1.1 Профессиональный языки его составляющие. Профессиональная 

терминология как основной признак научного стиля. 

1.2 Обучение научному стилю речи как языку специальности– математика. 

1.3 О научных методах исследования в математике.Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами. 

1.4 Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы.  

1.5 Основная терминология математики в учебно-профессиональной и 

научно-профессиональной сферах.  

1.6 Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административно-канцелярские. 

1.7 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальностиматематика. 

1.8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальностиматематика. 

2 Устная научно-профессиональная речь 

2.1 Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 

сфере. 

2.2 Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 

2.3 Коммуникативное пространство речевой личности в профессиональной 

картине мира. 

2.4 Правила оформления презентаций и докладов. 

2.5 Законодательство Республики Казахстан в области математики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Введение 

Целью  изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  

на русском языке  и обеспечение профессионально-ориентированной 
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языковой подготовки компетентной личности, способной адекватно 

выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях. 

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов-математиков 

представления о профессиональном тексте, о стратегиях и тактиках речевой 

коммуникации в   профессиональной сфере, как об объектах, формирующих 

у будущих специалистов профессиональной  компетенции – способности 

решать лингвистическим средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях в сфере профессиональной деятельности. 

Помочь студентам понять сущность текста по специальностиматематика, его 

основную терминологию: познакомить с типологией профессиональных  

текстов и их компонентов. Практическая задача курса – привитие навыков 

теоретически обоснованного анализа текстов, стратегии и тактики речевой 

коммуникации в   профессиональной сфере. 
 

    ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Введение в предметную область специальности на 

профессиональном русском языке 

 В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться практически применять знания для построения 

профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 

профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, 

данная дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов 

и их эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 

«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 

профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 

общепрофессионального кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала с 

учетом профессиональных потребностей студентов. 
 

 Профессиональный язык и его составляющие. Профессиональная 

терминология как основной признак научного стиля 

Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 

Рассматриваются основные способы терминообразования и научная 

терминология математики.Также узкоспециальные отраслевые термины 

математики. 
  

Обучение научному стилю речи как языку специальности 

Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 

Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного 

научного стиля речи.  
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 О научных методах исследования в математике. Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами 

Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с 

бумажными и электронными носителями. 

 

Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы 

Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 

цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 

использования. Правила оформления сносок.  Правила составления 

библиографии. 
 

Основная терминология математики в учебно-профессиональной и 

научно-профессиональной сферах 

Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 

разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-

популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов 

и жанров научных текстов. Основная терминология … дефиниции терминов 

в специальных научных текстах. Термины в научно-популярных текстах, 

особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 

Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 

анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной 

работе по специальности. 
 

Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административные 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых 

текстов. Распорядительные документы. Документирование трудовых 

отношений их терминологические особенности.  
 

 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности 

 Усвоение специального профессионально-ориентированного материала 

с использованием его в профессиональных ситуациях. 

Усвоение типовых языковых конструкций  для выражения специальных 

смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе их 

интерпретации и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий 

портрет и научный вклад учёных-математиков. 
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Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 

электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 

портрета ученого-математика. 

Термины, обозначающие этапы развития математики науки, различных 

научных направлений, течений, школ, методов, принципов, подходов, 

процессов, законов.  

 

Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности 

Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  

русского языка с дисциплинами специальности.  

Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 
 

Устная научно-профессиональная речь 

Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение 

как механизм взаимодействия, в который включён субъект - языковая 

активность, речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое взаимодействие, 

речевое воздействие. Стимулированный диалог – обращение, предложение, 

совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста - монолога: последовательность 

предложений, связанных семантически и формально при помощи различных 

языковых средств; тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 

координации в сфере профессионального взаимодействия. 

 Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в 

профессиональной сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 

(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип).Виды 

собеседников. 
 

Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере 

Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 

(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 

Коммуникативное пространство личности в профессиональной картине 

мира. 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 

переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения 

общению и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты 

деловой беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные 

средства общения. Правила оформления презентаций и докладов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 

точность, информативность, целостность, интертекстуальность, 

завершенность. 

Интерпретация и анализ текстов по математике в аспекте связности, 

логичности, целостности. 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте к интенциональности, 

точности и информативности 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

Информационно-структурные характеристики текста: точность, 

логичность, ясность, понятность, доступность. 

Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 

Сравнительная характеристика типов диалогов и видов собеседников. 

Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Выделить термины и их дефиниции в специальных научных текстах, 

объединённых одной темой (тексты на выбор). 

Математический язык как кодовая система  

Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 

свёртывания информации. 

 История становления категорий и понятий специальности 

«Математика» на профессиональном русском языке  

 Основные способы образования математических терминов. 

 Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 

принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 

Дублетность математической терминологии. Особенности 

функционирования математических терминов. 

Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 

понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 

 Современное состояние математического языка. Терминологические 

словари и их роль в процессе познания. 

 Составить план предстоящей дискуссии по специальности математика. 

Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Классификация терминологии  в контексте формирования гуманитарной 

картины мира ученого-математика . 

2. Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со 

словарями (математический энциклопедический словарь). 

4. Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 

5. Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет адресата. 

Понятие речевого жанра. 

6. Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. Переговоры. 

Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об 

умозаключении. 

7. Презентация «Математический язык как метаязык человечества».  

8. Презентация «Из истории математических символов». 

9. Презентация «Знак и символ в математике». 

10. Презентация «Правила хорошей математической речи». 

11. Содержание основных математических терминов на профессиональном 

русском языке. 

12. Содержание современных математических понятий на 

профессиональном русском языке. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., Абаева 

М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся искусству 

научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Александрова Н.В. История математических терминов, понятий, 

обозначений. Словарь-справочник. - М.: ЛКИ, 2008. 

4. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания и 

принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

5. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский язык.  – 

Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

6. Стефанова Н.Л., Шубина Н.Л. Мысль, ограненная словом: 

математический язык через призму естественного языка. Учебное 

пособие. – СПб.: ООО "Книжный дом", 2011.–128с.  

7. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное пособие. 

– Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

8. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая риторика. 

– Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 
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Дополнительная: 

1. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений 

университета / Под ред. К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой.– 

Алматы, 2012. – 226. 

2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 

специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). – СПб., 

2012. – 136 с.   

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010.-152 с. 

4. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-справочная 

книга./Пер. на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  2013. – 

300 с. 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи.– 2-е изд. – М.: Наука, 2003.–288 с. 

6. Буторина Е.П., Евграфова С.М. Русский язык и культура речи: пособие 

для студентов нефилологических специальностей. – М.: Форум. – 2009-

294с. 

7. Скляревская Г.Н. Толковый словарь современного русского языка 

начала 21 века. Актуальная лексика около 8500 слов и устойчивых 

словосочетаний – М.: Эксмо, 2006. – 1136с. 

8. Гоцеридзе, Р. М. Процессы формообразования и инструменты:/Р. М. 

Гоцеридзе.-2-е изд, испр.-М.:Академия,2007.-379 с. 
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Р-оIYa2202 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

объем 2 кредита 
 

Авторы: 

кандидат филологических наук, профессор Мулдагалиева А.А. 

кандидат физико-математических наук, доцент Ковалева И.М. 

кандидат педагогических наук, доцент Оразбекова Л.Н. 

кандидат филологических наук, доцент Окушева Г.Т. 

 

Рецензенты: 
доктор физико-математических наук, профессор Казахстанско-Британского 

технического университета Мынбаев К.Т. 

кандидат филологических наук, доцент КазНУ им. аль-Фараби  Таева Р.М. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Реформы, происходящие в системе образования Республики Казахстан, 

призваны готовить высококвалифицированных специалистов новой 

формации, способных идти в ногу со временем и преуспевать в своей 

деятельности.  

Языковая политика Казахстана, основанная на идее триединства 

языков, предполагает изучение английского языка как средства 

международного общения, наряду с государственным казахским языком и 

русским, как языком межнационального общения. Расширение 

международной интеграции, активное внедрение новых информационных 

технологий, становление многополярного, поликультурного и 

многоязычного мира предполагает использование английского языка как 

средства международного общения и интернационализации системы 

образования РК. 

Во главу угла современной системы образования ставится задача 

подготовки специалистов, способных к сотрудничеству, работе в команде, 

готовых к диалогу с представителями разных культур, умеющих 

самостоятельно мыслить, формировать свое собственное мнение к 

происходящему и творчески подходить к решению различных вопросов.  

В этой ситуации владение иностранным языком является основным 

инструментом успешной социальной деятельности человека в 

мультикультурном и полиязычном обществе, фактором культурного и 

интеллектуального развития и воспитания личности, обладающей 

общепланетарным мышлением.  

Одним из обязательных компонентов программы подготовки 

высококвалифицированных специалистов, мобильных в образовательном 

пространстве и востребованных на отечественном и международном рынках 

труда, является предмет «Профессионально-ориентированныйиностранный 
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язык». В настоящее время сформировался социальный заказ на выпускников 

университетов с глубоким знанием иностранных языков, что обусловило 

особое место дисциплины «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» среди других курсов в системе подготовки бакалавров, 

поскольку невозможно переоценить значение иностранных языков в доступе 

к мировым академическим знаниям. 

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку 

опирается на компетентностный подход, в соответствии с которым на основе 

полученных знаний развиваются навыки и умения, необходимые для 

решения практических задач. В результате студентами приобретаются такие 

компетенции, как общая – межкультурная и познавательная; 

коммуникативная – профессионально-ориентированная илингвистическая.  

Данная программа направлена на обеспечение реализации  

компетентностного подхода, так как она базируется на следующих принципах: 

- акцент на формирование и развитие профессионально-

коммуникативной компетенции в процессе овладения иноязычным общением; 

- учет междисциплинарных связей при отборе компонентов содер-

жания обучения; 

- аутентичность используемых учебных материалов; 

- направленность на личностный подход к процессу преподавания и 

изучения профессионально-ориентированного иностранного языка; 

-    опора на самостоятельность и ответственность студентов; 

- использование в учебном процессе рефлексии и самооценки, спо-

собствующих развитию автономности студентов; 

- комбинированное обучение языку с применением электронных 

средств; 

- интерактивный подход к обучению. 

Особенностью преподавания курса «Профессионально 

ориентированный иностранный язык» является смещение акцента обучения с 

лингвистического на  лингвопрофессиональную подготовку будущих 

специалистов, которая осуществляется путем усиления междисциплинарных 

связей между иностранным языком и профилирующими предметами. 

Настоящая программа предназначена для студентов, обучающихся по 

специальности  5В060100 –Математика и имеет целью формирование у 

студентов исключительно профессионально-коммуникативной компетенции, 

что предполагает следующие коммуникативные умения:  

 читать и понимать аутентичные тексты по специальности; 

 понимать аутентичные устные тексты монологического и 

диалогического характера в форме сообщения, лекции, интервью, беседы, 

дискуссии; 

 аннотировать письменные и устные аутентичные научно-популярные 

и научные тексты по специальности на английском языке; 

 выступать с сообщениями, докладами, презентациями, обзорами по 

различным профессиональным темам;  
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 составлять письменные тексты  информативного характера  

(сообщение, доклад, обзор); 

 вести деловую переписку; 

 выполнятьписьменный перевод текстов по специальности с 

иностранного языка на родной и с родного языка на английский;  

 выполнять устный перевод текстов по специальности с иностранного 

языка на родной. 

К концу курса обучения студент должен знать: 

- достаточный объем лексики, необходимой для эффективного общения 

в профессиональной среде и терминологию в рамках своей специальности; 

- основные грамматические явления, характерные для устной и 

письменной профессиональной речи; 

- основы деловой переписки в рамках международного сотрудничества; 

- правила речевого этикета при общении в профессиональной среде. 

уметь: 

- пользоваться лексикой повседневного общения и терминологией  по 

выбранной специальности; 

- свободно читать и переводить оригинальную литературу по избранной 

специальности c последующим анализом, интерпретацией и оценкой 

извлеченной информации;  

- письменно передавать на иностранном языке и корректно оформлять 

информацию в соответствии с целями и задачами обучения (реферат, 

аннотация, резюме);  

- письменно переводить тексты по специальности; 

- участвовать в профессиональной дискуссии, беседах за “круглым 

столом”;  

- воспринимать на слух и понимать публичные выступления при 

непосредственной и опосредованной коммуникации (лекции, доклады, теле- 

и интернет-программы). 

иметь навыки: 

- ведения научной беседы по специальности в формах монолога, 

диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, прения, беседы за 

“круглым столом”); 

- написания и презентации статьи сообщений и докладов, связанных с 

научными интересами обучаемых (научный доклад, сообщение, тезисы, 

постерный доклад, реферат, аннотация); 

- работы с лексикографическими источниками на иностранном языке 

(традиционными и on-line); 

- самостоятельного чтения и перевода оригинальной литературы по 

специальности с целью извлечения нужной информации. 

 



83 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 What is Mathematics?  Способы терминообразования 

2 The roots of Calculus. Времена группы Indefinite,  Perfect, Continuous. 

(Present/Past Perfect   Continuous; Future Perfect) 

3 Limits and Continuity  

Структура простого предложения 

4 The derivative. Структура сложноподчиненного предложения 

5 Integration. Прямая и косвенная речь 

6 Mathematical modeling with differential equations. 

Страдательный залог 

7 Introduction to Geometry. Соглосавание времен 

8 Introduction to Analytic Geometry. 

9 Introduction to Mechanics. 

10 Introduction to Algebra. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Цель и задачи дисциплины: 

Основной целью обучения дисциплине “Профессионально-

ориентированный иностранный язык” является формирование 

профессионально-коммуникативной компетенции у студентов, обучающихся 

по специальности 5В060100–Математика для применения его как в 

профессиональном, так и в повседневном общении.    

Задачи обучения:  

- Развить в студентах восприятие иностранного языка как источника 

информации и иноязычного средства коммуникации, в целях его 

использования для формулирования собственных высказываний и понимания 

других людей; 

- подготовить студентов к общению в устной и письменной формах 

как в социальной, так и в профессиональной сферах коммуникации; 

- научить студентов использовать иностранный язык как средство 

расширения и углубления системных знаний по специальности и как 

средство самостоятельного повышения своей профессиональной 

квалификации; 

- раскрыть перед студентами возможности иностранного языка как 

источника расширения их языковой, познавательной, межкультурной и 

прагматической  компетенций. 

Образовательные технологии 

Изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный язык» 

направлено на формирование профессионально-коммуникативной 

компетенции посредством различных образовательных технологий. 

Основное внимание при этом уделяется устной речи, интергративнымвидам 

чтения (поисковое, просмотровое, изучающее), аудированию и письменной 

речи (аннотирование, резюмирование), а также письменному и устному 
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переводу.  

В процессе обучения профессионально-ориентированному 

иностранному языку широко используются активные методы обучения, 

имеющие профессиональную направленность для формированиясоциально-

профессиональной компетентности студентов как: проектная работа, 

ситуационные игры (совещание, международные консультации, переговоры), 

круглые столы, интегративные задания в форме дискуссии, дебатов, 

мозгового штурма, конференции, презентация докладов, публичные 

выступления с сообщениями по специальности.   

Учебные материалы, используемые в процессе обученияданной 

дисциплине, включают аутентичные тексты различного уровня сложности, 

видео- и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой 

упражнений, направленные на поступательное и комплексное развитие 

профессиональных умений речевой деятельности. Тексты, предлагаемые для 

изучения на данном этапе,  включают научные статьи,  литературу по 

специальности.  

Форма обучения. 

Формы обучения предусматривают: 

- аудиторные групповые занятия студентов под руководством 

преподавателя; 

- обязательную самостоятельную работу студентов по заданию 

преподавателя, контролируемую во время аудиторных групповых занятий 

(СРС); 

- индивидуальную самостоятельную работу студентов под руководством 

преподавателя, контролируемую во время консультации (СРСП); 

- внеаудиторную работу студентов под руководством преподавателя, 

проводимую по желанию студентов в различных формах (клубы, 

художественная самодеятельность, олимпиады и т.п.) согласно интересам 

студентов. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 

 What is Mathematics?  

Mathematical language. Equation and formula.  Mathematical notation 

involves signs and symbols in algebra, analytic geometry, calculus, set theory, 

mathematical logic.  
 

The roots of calculus 

The concept of a “function”. The most basic functions that occur in calculus, 

including polynomials, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, 

exponential functions, and logarithmic functions. Word-Building Structure. About 

Newton's work   "The Mathematical Principles of Natural Philosophy". 
 

Limits and continuity 

The development of calculus by Newton and Leibniz.  The concept of a 

“limit”.  An informal, intuitive notion to a precise mathematical definition of limit.  

Application of limits  to study “continuous” curves. 
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The derivative 

The Derivative Function. Introduction to techniques of differentiation. The 

product and quotient rules. Derivatives of trigonometric functions. Topics in 

differentiation. The derivative in graphing and applications. 
 

Integration 

Applications of the definite integral in geometry, 

science, and engineering.  Area between two curves. Volumes by slicing. Disks 

and washers. Volumes by cylindrical shells. Length of a plane curve. Area of a 

surface of revolution. Work.  Principles of integral evaluation. 
 

Mathematical modeling with differential equations 

Modeling with differential equations. Separation of variables. Slope fields.  

Euler’s method. First-order differential equations and applications. 
 

Introduction to Geometry 

Greek Schools of Mathematics. The Alexandrian School of Mathematics. The 

History of Geometry. Projective  Geometry. Differential Geometry.  Non-

Euclidean Geometry. Abstract spaces. Hilbert's Formal Axiomatic.  
 

Introduction to Analytic Geometry 

Departeds's and P.Fermat's Coordinate Geometry.  Analysis Incarnate–

Leonard Euler. History of terms "Ellipse", "Hyperbola", "Parabola". Four-

Dimensional Geometry. 
 

Introduction to Mechanics 

Scientific Laws. Who makes it, who obeys? Who uses it, the great thinker or 

the engineer?  Theoretical Mechanics. Analytical Mechanics. Applied Mechanics. 

Electro mechanics. Celestial  Mechanics. Gravitation. The World Hypotheses.  

Does the Universe Rotate?  
 

Introduction to Algebra 

Mathematics and Modern Civilization. The History of Algebra. Algebra in 

Egypt. Hindu and Arabic Algebra. Algebra in Europe. Symbolic Algebraic 

Notation. Solution of Polynomial Equations of Third and Higher Degree. The 

Theory of Equations. Fields. Rings. Groups. 
 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Семинарские занятия проводятся преподавателями иностранных 

языков с привлечением преподавателей профилирующих кафедр, читающих 

лекции на иностранном языке, нацеленные на предоставление информации 

из предметной области специальности, предпочтительно,  чтобы темы 

лекции содержали базовые понятия,  основные принципы и составляющие  

профилирующей специальности. На  практических занятиях  преподаватель   

иностранного языка  проводит работу по более детальному усвоению 

материала лекции.  
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Задача преподавателя иностранного языка  заключается в 

формировании и развитии иноязычной компетенции  студентов в сфере 

выбранной специальности. Процесс обучения строится на использовании 

коммуникативной методики, ориентированной  на достижение практического 

результата:  усвоение терминологической лексики, чтение и перевод  текста 

по специальности, извлечение из аутентичной литературы  профессионально-

значимой информации, общение в конкретных профессиональных сферах и 

ситуациях, написание статей и сообщений и докладов, аннотирование и 

реферирование литературы. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Математический язык как кодовая система. 

2. История становления категорий и понятий специальности 

«Математика» на профессиональном английском языке. 

3. Основные способы образования математических терминов. 

4. Дублетность математической терминологии. 

5. Особенности функционирования математических терминов. 

6. Математические выражения как аналог слов языка. 

7. Современное состояние математического языка. 

8. Терминологические словари и их роль в процессе познания. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это особый вид учебной 

деятельности студентов, направленный на самостоятельное выполнение 

дидактической задачи, формирование интереса к познавательной деятельности и 

углубление знаний в области изучаемого иностранного языка.  

СРС связана с реализацией практических задач, обеспечивающих развитие 

творческой активности, исследовательского подхода в освоении учебного 

материала. 

Внеаудиторная форма СРС предполагает самостоятельное освоение 

учебного материала в условиях библиотеки, компьютерного класса,. 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

(СРСП) проводится в виде аудиторного занятия. СРСП выполняет две функции: 

консультативную и контролирующую.   

Консультативная функция: 

- помощь в самостоятельной работе студентов; 

- помощь студенту в выборе методов работы, необходимых для усвоения 

учебного материала; 

- способствование углубленному изучению учебного материала.  

Контролирующая функция СРСП осуществляется в ходе текущего, 

рубежного и итогового учета и оценки знаний студентов для повышения 

мотивации.  

Данной программой предусмотрены следующие типы заданий для 

СРС: 
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1. Чтение и перевод 30 страниц монографии, научных статей по 

специальности на языке оригинала. 

2. Составление словаря специальной терминологии. 

3. Подготовка реферата по прочитанной литературе. 

4. Аннотирование статей по специальности. 

5. Подбор и обработка Интернет-материалов. 

6. Презентация проектной работы. 

7. Презентация «Математический язык как метаязык человечества».  

8. Презентация «Из истории математических символов». 

9. Презентация «Знак и символ в математике». 

10. Презентация «Правила хорошей математической речи». 

11.Содержание основных математических терминов на профессиональном 

английском языке. 

12. Содержание современных математических понятий на профессиональ    

ном английском языке. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1. Дорожкина В.П. Английский язык для математиков. Extensive english 

course for mathematicians. Изд. 4-е. М.: АСТ, Астрель, 2006, 344 с. 

2. Английский язык для студентов-математиков. Воронеж: Издательско-

полиграфический центр ВГУ., 2010. – 37 с. 

3. Тимофеева Т.В., Technical Correspondence: Учебное пособие по 

английскому языку, Воронеж: ВГУ, 2005, 27 с. (адрес в Интернете: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40141/may05070.pdf) 

4. K. Harding. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 2009. 

5. Oxsford English for Information Tehnology. Eric H. Glendinning, John 

McEvan. – Oxsford University Press, 2002 
 

Дополнительная: 

1. Шаншиева С.А.  Английский для математиков (интенсивный курс для 

начинающих: Учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. МГУ, 1991 – 400с. 

(https://drive.google.com/file/d/0B-Osk7FH2zPJZFNKMnlWTFdodUk/view) 

2. Особенности написания научных статей на английском языке не 

англоговорящими авторами (http://iteslj.org/Techniques/Knoy-

ChineseWriters.html). 

3. Особенности деловой переписки на техническом английском языке 

(http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html). 

4. English for Mathematics = Английский для математиков : пособие / Л.М. 

Калилец; Брест.гос. ун-т им. А.Пушкина.–Брест: БрГУ, 2015.– 131 с. – 

2-е изд., доп. и перераб.: Изд-во МГУ, 1991 – 400с. – 

(https://drive.google.com/file/d/0B-Osk7FH2zPJZFNKMnlWTFdodUk/view) 

5. Английский для математиков: слова, которые нужно знать. http://native-

english.com.ua/blog/anglijskij-dlja-matematikov-slova-kotorye-nuzhno-znat 

 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40141/may05070.pdf
http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html
http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html
http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html
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МА(I) 1203   МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ – І 

 

объем 4 кредита 

 

Авторы: 

кандидат физико-математических наук, доцент Абдуахитова Г.Е. 

кандидат физико-математических наук, доцент Воронкова Е.Н. 

 

Рецензенты: 

доктор физико-математических наук, профессор  КазНУ им. аль-

Фараби Мухамбетжанов С.Т. 

доктор физико-математических наук, профессор Сахариев Б.Б.  

           

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Математический  анализ» - это математическая наука, которая 

составляет фундамент математического и  естественнонаучного образования.  

«Математический  анализ»  развивает у учащихся логическое мышление 

и математическую культуру, необходимых для изучения математики и для 

проведения научно-исследовательской работы в дальнейшем. Курс 

математического анализа  готовит студентов  к  изучению  математических 

методов  и других математических дисциплин. 

Признанием  важности этой дисциплины является  введение элементов  

математического анализа в государственные стандарты РК для среднего 

школьного образования различных уровней и включение предмета 

«Математический анализ» в ГОСО РК для специальностей «Математика», 

«Информатика», «Механика», «Космическая техника и технология», 

«Математическое и компьютерное моделирование», «Информационные 

системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», а также 

ряда других  естественных, технических и экономических специальностей. 

Пререквизиты:  для  изучения математического анализа,  необходимо 

знание курса математики в объеме программы средней школы, а также 

некоторых разделов смежных курсов, читаемых параллельно с курсом 

математического анализа, таких как высшая и линейная алгебра, 

аналитическая геометрия, дифференциальная геометрия. 

Постреквизиты: обязательные и элективные курсы по направлениям 

математического анализа, геометрии, алгебры, дифференциальных 

уравнений, теории меры и интеграла, функционального анализа. 

Успешно  освоивший  данную программу курса «Математический 

анализ-1»   студент должен: 

иметь представление о существующих в Казахстане, а также в странах 

ближнего и дальнего зарубежья научных направлениях и школах в области 

математического  анализа; о современных тенденциях и перспективных 

направлениях развития математики; 



89 
 

знать  основные фундаментальные понятия математического анализа; 

теорию последовательностей; теорию   непрерывных функций, символы 

Ландау, дифференциальное исчисление функций одной вещественной 

переменной,   

 уметь находить точные грани числовых множеств; исследовать 

последовательности  на сходимость;  исследовать функции на наличие 

предела в точке и на непрерывность в точке и на множестве;  исследовать 

функцию с помощью производной и построить график функции.  

быть компетентным в вопросах профессиональной деятельности, 

связанных с математическим  анализом. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Введение. Элементы теории множеств 

2 Множество вещественных чисел 

3 Числовая последовательность 

4 Монотонная  последовательность 

5 Функция и её график 

6 Предел функции 

7 Непрерывность функции 

8 Равномерная непрерывность функции 

9 Производная и дифференциал  функции одной переменной 

10 Правила  дифференцирования и свойства дифференцируемых 

функций 

11 Основные теоремы дифференциального исчисления 

12 Раскрытие  неопределенностей  и  формула  Тейлора 

13 Исследование функции на монотонность и теория экстремума 

14 Выпуклость  графика  функции и  точки  перегиба 

15 Асимптоты. Схема полного исследования функции и построения её 

графика 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Создание Ньютоном и Лейбницем три столетия тому назад основ 

дифференциального и интегрального исчисления даже по нынешним  

масштабам представляется крупнейшим событием в истории науки вообще и 

математики в особенности.  Математический анализ и алгебра, переплетаясь, 

образовали ту корневую систему, на которой держится разветвленное дерево 

современной математики и является основой почти для любой 

математической дисциплины. Создание математического анализа является 

одним из  величайших достижений  человеческого разума. Оно позволило от 
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рассмотрения отдельных физических и геометрических задач перейти к 

развитию общих методов решения больших классов задач.   

Математический анализ, подобно другим разделам математики, развился 

из потребностей практики - в абстрактной форме она отражает 

закономерности, присущие разным явлениям реального мира. Эти 

закономерности играют исключительно важную роль в физике и других  

областях естествознания, военном деле, технике, экономике, и т.д. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются прежде всего функции. 

С их помощью могут быть сформулированы как законы природы, так  и 

разнообразные процессы, происходящие в технике, экономике и других 

областях. Поэтому математический анализ и является той частью 

классической математики, которая служит основой почти для любой 

математической дисциплины.  

Цель преподавания данной дисциплины - ознакомление студентов  с 

фундаментальными понятиями и мощными инструментами математического 

анализа (теория пределов, теория непрерывных функции, основные теоремы 

дифференциального исчисления, теория экстремума, способы раскрытия 

неопределенностей, формула Тейлора, полное исследование функции и 

построение её графика). Успешно  освоивший  данный  курс студент может в 

дальнейшем самостоятельно ознакомиться с различными специальными 

разделами теории функций, а также продолжить учебу в магистратуре по 

данному направлению.  

Задачей этого курса является не только ознакомление с известным 

запасом информации, такой как определения, теоремы, их доказательства, 

связи между ними, методы решения задач, но и обучение их применениям на 

практике. В его задачу входят развитие у учащихся логического мышления и 

математической культуры, необходимых для изучения математики (да и 

вообще для проведения научно-исследовательской работы), развитие 

математической (качественной, аналитической и геометрической) интуиции. 

Наконец, курс математического анализа идейно готовит учащегося к 

изучению других математических методов, других математических 

дисциплин. 

Изложение материала предполагается произвести по следующей схеме и 

последовательности. Множество действительных чисел вводится 

аксиоматически (этот путь дает возможность наиболее компактно и полно 

изложить необходимые для анализа сведения о числах), акцентируя 

внимание на аксиоме полноты  и трех принципах: вложенных отрезков,  о 

конечном покрытии и  принцип Больцано-Вейерштрасса. Эти принципы 

затем часто используются при установлении основных утверждений теории 

пределов последовательности и функции. В дальнейшем с помощью аппарата 

теории пределов изучаются непрерывные функции и их свойства, вводится 

понятие дифференцируемости, что дает возможность вплотную погрузится в 

разделы дифференциального исчисления. При изложении материалов 
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данного курса предлагается (по  возможности) широко использовать 

логическую символику и формализованные математические  записи.  

Современное развитие математического анализа характеризуется 

всеобщим подъемом интереса к ним, расширением круга их практических 

применений и оказывает в целом огромное влияние на прогресс науки и 

техники. Неизмеримо растет роль математического анализа в современном 

естествознании. Новые теоретические результаты открывают новые 

возможности для естественнонаучного использования их методов.  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Введение. Элементы теории множеств 

Некоторые основные понятия и символы математической логики. 

Понятие множества. Счетные  и  несчетные  множества. Операции над 

множествами (объединение, пересечение, разность, прямое произведение 

множеств). Мощность  множества. Отображение  множеств.  
 

Множество вещественных чисел 

Множество рациональных чисел. Необходимость расширения 

множества рациональных чисел. Множество вещественных чисел и его 

структура. Ограниченные числовые множества. Точные грани числового 

множества (точная нижняя грань и точная верхняя грань). Теорема о 

существовании и единственности точной верхней и точной нижней граней 

непустого числового множества. Определение суммы и произведения любых 

действительных чисел. Свойства множества действительных чисел. Счетные 

множества, их свойства. Несчетность множества действительных чисел. 
 

Числовая последовательность 
Понятие последовательности, предела и их геометрическая 

интерпретация. Классификация числовых последовательностей 

(ограниченные и неограниченные,  бесконечно  малые  и  бесконечно  

большие последовательности, сходящиеся и расходящиеся).  Сходящиеся 

числовые последовательности и их свойства. Предельные переходы в 

равенствах и неравенствах. Структура произвольной числовой 

последовательности: подпоследовательности, частичные пределы, верхний и 

нижний пределы.  Критерии сходимости последовательности. 
 

Монотонная  последовательность 

Монотонные  последовательности. Теорема  о  сходимости  

ограниченной  и  монотонной    последовательности. Число е. Примеры  

сходящихся  монотонных    последовательностей.  
 

Функция и её график 

Понятие  переменной  величины,   отображения, функции. Функции 

действительного переменного. Область определения и область изменения. 

Графики  основных элементарных функций. Понятие обратной функции. 

Обратные тригонометрические функции и их свойства. Гиперболические 
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функции. График функции, заданной параметрически. Полярные 

координаты. Графики функций в полярной системе координат.  
 

Предел функции 

Определения предела функции в точке по Гейне и по Коши, 

эквивалентность этих определений. Геометрический смысл предела функции 

действительного переменного. Односторонние пределы. Критерий Коши 

существования предела. Свойства функций, имеющих предел в точке. 

Классификация бесконечно малых и бесконечно больших величин. 

Эквивалентные бесконечно малые и бесконечно большие величины. Первый 

и второй замечательные пределы. Таблица эквивалентных бесконечно малых. 
 

Непрерывность функции 

Определение  непрерывности  функции в точке.  Свойства функций, 

непрерывных в точке. Классификация  точек  разрыва функции (устранимый  

разрыв, разрыв  первого  рода, разрыв  второго  рода). Свойства функций, 

непрерывных на множестве; теоремы Вейерштрасса,  Больцано-Коши. 

Непрерывность сложной функции. Непрерывность обратной функции. 

Непрерывность основных элементарных функций.  
 

Равномерная непрерывность функции 

Понятие  равномерной  непрерывности  функции. Теорема  Кантора.  

Критерий равномерной непрерывности функции на интервале. Колебание 

функции на множестве и в точке. 
 

Производная и дифференциал  функции одной переменной 

Приращение  функции.  Производные и односторонние производные, 

бесконечные производные. Геометрический и физический смысл 

производной. Дифференцируемость функции в точке. Понятие 

дифференциала и  его  геометрический  смысл. Инвариантность формы 

первого дифференциала. Применение  дифференциала  в  приближенном 

вычислении. Связь дифференцируемости и непрерывности функции в точке. 
 

Правила  дифференцирования и свойства дифференцируемых 

функций 

Дифференцирование сложной функции.  Дифференцирование   обратной  

функции. Дифференцирование  суммы,  разности,  произведения  и  частного  

функций. Таблица производных основных элементарных функций. 

Логарифмическая производная  функции. Производные и дифференциалы 

высших порядков. Формула Лейбница. Дифференцирование  функций,  

заданных  параметрически или неявно. 
  

Основные теоремы дифференциального исчисления 

Возрастание (убывание)  функции  в  точке. Локальный  экстремум. 

Необходимое условие локального экстремума. Теорема о  нуле  производной. 

Теорема  Ролля. Теорема Лагранжа (формула  конечных  приращений).   

Постоянство функции, имеющей  на  интервале  равную  нулю  производную. 
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Условие  монотонности  функции  на  интервале.  Отсутствие  разрывов 

первого  рода   у  производной. Теорема  Коши. 
 

 

Раскрытие  неопределенностей  и  формула  Тейлора 

Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. Раскрытие  

неопределенностей  других  видов. Формула Тейлора и ее связь с задачей 

приближенного вычисления значений функции. Остаточный член  формулы  

Тейлора. Остаточный  член  в  форме  Лагранжа,  Пеано  и  Коши.  Формула  

Маклорена.  Оценка  остаточного  члена  для  произвольной  функции.  

Разложение  по  формуле  Маклорена   некоторых  элементарных  функций.   
 

Исследование функции на монотонность и теория экстремума 

Условия монотонности дифференцируемой функции. Отыскание  

стационарных  точек.  Понятие локального  экстремума. Необходимое  

условие экстремума.    Первое  достаточное  условие локального экстремума.  

Второе  достаточное  условие локального экстремума.  Третье достаточное  

условие локального экстремума. Экстремум  функции  недифференцируемой  

в  заданной  точке.   
 

Выпуклость  графика  функции и  точки  перегиба 

Определение выпуклости и вогнутости функции. Теорема  о  знаке  

второй  производной. Определение точки перегиба функции. Необходимое  

условие наличия перегиба. Первое  достаточное  условие наличия перегиба.  

Обобщения  первого  достаточного  условия наличия перегиба.  Второе  

достаточное  условие наличия перегиба.  Третье достаточное  условие 

наличия  перегиба.  Неравенства Иенсена, Гельдера, Минковского. 
 

Асимптоты. Схема полного исследования функции и построения её 

графика 

Асимптоты  графика  функции.  Определения  вертикальной,  наклонной  

асимптоты. Теорема  о  наклонной  асимптоте.  Отыскание  максимального  и  

минимального  значений  функции,  определенной  на  сегменте.  Краевой  

экстремум. Построение  графика  функции. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Операции над множествами. 

2. Метод математической индукции. 

3. Точные грани числовых множеств. 

4. Монотонные последовательности. Число е. 

5. Критерий Коши для последовательности. 

6. Частичные пределы последовательности. 

7. Два замечательных предела. 

8. Непрерывность функции. 

9. Равномерная непрерывность функции. 

10. Правила дифференцирования. 

11. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. 
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12. Производные  высших  порядков. Формула Лейбница. 

13. Правило Лопиталя. 

14. Формула Тейлора. 

15. Полное исследование функции и построение графика. 
 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 
 

1. Множества  и алгебраические  операции  над  ними. 

2. Супремум  и  инфимум  непустого  числового  множества. 

3. Вычисление  предела  последовательности  по  определению. 

4. Доказать сходимости последовательности по критерию  Коши. 

5. Верхний  и нихний  пределы  последовательности. 

6. Бесконечно малая  и  бесконечно  большая  величины. 

7. Дифференцируемость в точке функции одной переменной. 

8. Дифференциал  и  его  геометрический  смысл. 

9. Правила  дифференцирования. 

10. Остаточный член  формулы  Тейлора. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ     С    ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Числовые последовательности. 

2. Критерий  Коши  о существовании предела.   

3. Непрерывные функции.  Классификация точек разрыва. 

4. Производная  в точке. 

5. Дифференциалы  и  производные  высшего  порядка. 

6. Разложение по формуле Маклорена некоторых элементарных функции 

7. Экстремум функции.  

8. Выпуклость и вогнутость графика.  

9. Точки перегиба графика функции.  

10. Асимптоты графика  и  схема построения графика. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Математический  анализ» - это математическая наука, которая 

составляет фундамент  математического и естественнонаучного образования.  

 «Математический анализ» развивает у учащихся логическое мышление 

и математическую культуру, необходимых для изучения математики и для 

проведения научно-исследовательской работы в дальнейшем. Курс 

математического анализа  готовит студентов  к  изучению  математических 

методов  и   других математических дисциплин. 

Признанием  важности этой дисциплины является  введение элементов  

математического анализа в государственные стандарты РК для среднего 

школьного  образования различных уровней и включение предмета 

«Математический анализ» в ГОСО РК для специальностей «Математика», 

«Информатика», «Механика», «Космическая техника и технология», 

«Математическое и компьютерное моделирование», «Информационные 

системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», а также 

ряда других  естественных, технических и экономических специальностей. 

Пререквизиты:  для  изучения математического анализа-ІІ,  

необходимо знание школьного курса математики, математического анализа -

І, а также некоторых разделов смежных курсов, читаемых параллельно с 

курсом математического анализа, таких как высшая и линейная алгебра, 

аналитическая геометрия, дифференциальная геометрия. 

Постреквизиты: обязательные и элективные курсы по направлениям 

математического анализа, геометрии, алгебры, дифференциальных 

уравнений, теории меры и интеграла, функционального анализа. 

Успешно  освоивший  данную программу курса «Математический 

анализ-ІІ»   студент должен: 

иметь представление о существующих в Казахстане, а также в странах 

ближнего и дальнего зарубежья научных направлениях и школах в области 

математического  анализа; о современных тенденциях и перспективных 

направлениях развития математики; 
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знать  основные фундаментальные понятия математического анализа; 

неопределенные  и  определенные  интегралы, применения определенных  

интегралов; числовые и функциональные  ряды, степенные  ряды.  

 уметь использовать различные методы  интегрирования  и  применения  

определенных  интегралов  в  геометрии, механике  и  физике;  уметь 

исследовать   сходимость    рядов  и  разложить  функции  в  степенные  

ряды. 

быть компетентным в вопросах профессиональной деятельности, 

связанных с математическим  анализом. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Неопределенный интеграл 

2 Интегрирование  рациональных  выражений 

3 Интегрирование  иррациональных  выражений 

4 Определенный интеграл 

5 Свойства определенного интеграла 

6 Приложения определенного интеграла: длина кривой 

7 Приложения определенного интеграла: площадь  и  объем 

8 Приближенное вычисление определенного интеграла 

9 Несобственные интегралы 

10 Числовые ряды. Положительные числовые ряды 

11 Произвольные числовые ряды. Виды сходимости 

12 Функциональные последовательности 

13 Функциональные ряды 

14 Степенные  ряды 

15 Разложение  функции  в  степенные  ряды 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 

Основы дифференциального и интегрального  исчисления были созданы 

Ньютоном и Лейбницем три столетия тому назад, что даже по нынешним  

масштабам является крупнейшим событием в истории науки.  

Математический анализ и алгебра, переплетаясь, образовали ту корневую 

систему, на которой держится разветвленное дерево современной 

математики и является основой почти для любой математической 

дисциплины. Создание математического анализа является одним из  

величайших достижений  человеческого разума. Оно позволило от 

рассмотрения отдельных физических и геометрических задач перейти к 

развитию общих методов решения больших классов задач.   

Математический анализ, подобно другим разделам математики, 

развилась из потребностей практики - в абстрактной форме она отражает 



98 
 

закономерности, присущие разным явлениям реального мира. Эти 

закономерности играют исключительно важную роль в физике и других  

областях естествознания. Объектами изучения в данной дисциплине 

являются прежде всего функции. С их помощью могут быть 

сформулированы как законы природы, так  и разнообразные процессы, 

происходящие в технике, экономике и других областях. Многие законы 

природы, общества, различные задачи техники, экономики  определяются как 

результат некоторого (конечного или бесконечного) суммирования  поэтому, 

для изучения и исследования таких задач требуется знание различных 

свойств рядов и интегралов, а также, наличие эффективных способов их 

исследования. В силу вышеперечисленного, основные положения данного 

предмета используются для дальнейшего изучения разделов классического 

курса математического анализа и являются той частью классической 

математики, которая служит основой почти для любой математической 

дисциплины.  

Цель преподавания данной дисциплины - ознакомление студентов  с 

фундаментальными понятиями и мощными инструментами математического 

анализа (интегральное исчисление: неопределенный и определенный 

интеграл, их способы вычисления и приложения в геометрии, физике и 

механике; несобственные интегралы; теория числовых и функциональных 

рядов; функциональные последовательности). Объектами изучения 

дисциплины являются неопределенные, определенные и несобственные 

интегралы, числовые и функциональные ряды. Интегралы и ряды 

встречаются как производные объекты при решении многих задач природы и 

общества, или они используются как инструмент для решения  таких задач, 

поэтому эти объекты кроме теоретического, имеют и немалое прикладное 

значение. Успешно  освоивший  данный  курс студент может в дальнейшем 

самостоятельно ознакомиться с различными специальными разделами теории 

функций, а также продолжить учебу в магистратуре по данному 

направлению.  

Задачей этого курса является не только ознакомление с известным 

запасом информации, такой как определения, теоремы, их доказательства, 

связи между ними, методы решения задач, но и обучение их применениям на 

практике. В его задачу входят развитие у учащихся логического мышления и 

математической культуры, необходимых для изучения математики (да и 

вообще для проведения научно-исследовательской работы), развитие 

математической (качественной, аналитической и геометрической) интуиции. 

Наконец, курс математического анализа идейно готовит учащегося к 

изучению других математических методов, других математических 

дисциплин. 

Современное развитие математического анализа характеризуется 

всеобщим подъемом интереса к ним, расширением круга их практических 

применений и оказывает в целом огромное влияние на прогресс науки и 

техники. Неизмеримо растет роль математического анализа в современном 
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естествознании. Новые теоретические результаты открывают новые 

возможности для естественнонаучного использования их методов.  
 

                                                             ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
         
Неопределенный интеграл 

Понятие  первообразной  функции. Неопределенный интеграл. 

Основные  свойства  неопределенного  интеграла.  Таблица  основных  

неопределенных  интегралов. Основные методы интегрирования: 

интегрирование заменой переменной, интегрирование  по  частям.  
 

Интегрирование  рациональных  выражений 
Интегрирование рациональных выражений. Разложение правильной  

рациональной  дроби на сумму простейших дробей. Метод неопределенных  

коэффициентов. Интегрируемость рациональной  дроби в элементарных 

функциях. Метод Остроградского. 
 

Интегрирование  иррациональных  выражений 

Интегрирование дробно-линейных иррациональностей. Интегрирование  

квадратичных  иррациональностей. Подстановки Эйлера. Интегрирование 

дифференциального бинома. Интегрируемость в элементарных функциях 

некоторых тригонометрических выражений.    
 

Определенный интеграл 

Определение  верхней  и  нижней  сумм Дарбу, их основные свойства. 

Верхний  и  нижний  интегралы Дарбу. Интегрируемость функции по Дарбу. 

Суммы Римана. Интеграл, как предел сумм Римана. Критерий 

интегрируемости.  Классы интегрируемых функций.  
 

Свойства определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла с 

переменным верхним пределом. Интегрирование  заменой  переменной   и  

интегрирование  по  частям   в  определенном  интеграле. Оценки  

интегралов.  Интегрирование  неравенства.  Первая  формула  среднего  

значения.  Вторая  формула  среднего  значения.    Важные  правила, 

позволяющие  вычислять  определенные  интегралы.   
 

Приложения определенного интеграла: длина кривой 

Длина  дуги  кривой.  Понятие  простой  кривой, параметризуемой  

кривой, спрямляемой  кривой.  Свойства  спрямляемых  кривых.  Критерий  

спрямляемости  кривой.   Вычисление  длины  дуги  кривой.  Дифференциал  

дуги.   
 

Приложения определенного интеграла: площадь  и  объем 

Понятие  границы  множества  и  плоской  фигуры.   Площадь  плоской  

фигуры.   Площадь криволинейной  трапеции  и  криволинейного  сектора.  

Примеры  вычисления  площадей.  Объем  тела.  Некоторые  классы  

кубируемых  тел.  
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Приближенное вычисление определенного интеграла 

Остаточный член формулы Тейлора в интегральной форме. Основные 

принципы построения формул для приближенного вычисления 

определенного интеграла. Простейшие квадратурные формулы 

(прямоугольников, трапеций, формула Симпсона). 
 

Несобственные интегралы 

Несобственные интегралы 1 и 2 рода. Критерий Коши сходимости 

несобственных интегралов. Замена переменных под знаком несобственного 

интеграла и формула  интегрирования по частям. Несобственные интегралы 

от неотрицательных функций; признаки их сходимости. Абсолютная и 

условная сходимость несобственных интегралов. Признаки сходимости 

Дирихле и Абеля. Главное значение несобственного интеграла. 
 

Числовые ряды. Положительные числовые ряды 

Понятие  числового  ряда. Сходимость  и сумма числового ряда. 

Основные определения. Свойства сходящихся рядов, критерий Коши 

сходимости рядов. Необходимое условие сходимости числового ряда. 

Числовые ряды с неотрицательными членами, признаки их сходимости: 

сравнения, Коши, Даламбера, Раабе,  Гаусса. Интегральный признак Коши 

сходимости числового ряда с неотрицательными членами.  
 

Произвольные числовые ряды. Виды сходимости 
Знакопеременные числовые ряды. Понятие абсолютной и условной 

сходимости числового ряда. Признаки Дирихле и Абеля сходимости 

знакопеременных рядов. Преобразование  Абеля. Знакочередующиеся 

числовые ряды, признак Лейбница. Ассоциативность сходящихся числовых 

рядов. Коммутативность: о перестановке членов абсолютно сходящегося 

ряда (теорема Коши), о перестановке членов условно сходящегося ряда 

(теорема Римана). Арифметические операции над сходящимися рядами.  
 

Функциональные последовательности 

Понятия функциональной последовательности: eё сходимость в точке и 

на множестве. Равномерная сходимость на множестве. Критерий Коши  

равномерной сходимости функциональной. Достаточные признаки 

равномерной сходимости функциональных последовательностей: 

Вейерштрасса, Дирихле, Абеля и Дини. Почленный переход к пределу. 

Почленное интегрирование и почленное дифференцирование 

функциональных последовательностей.  
 

Функциональные ряды 

Понятия функционального ряда; его сходимость в точке и на множестве. 

Равномерная сходимость на множестве. Критерий Коши  равномерной  

сходимости    функционального  ряда. Достаточные признаки равномерной 

сходимости функциональных рядов: Вейерштрасса, Дирихле, Абеля и Дини. 

Почленный переход к пределу. Непрерывность  суммы  ряда. Почленное 

интегрирование и почленное дифференцирование функциональных рядов.  
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Степенные  ряды 

Степенной   ряд  и  область  его  сходимости.   Радиус сходимости, 

формула Коши - Адамара.  Непрерывность  суммы  степенного  ряда. 

Теоремы о  почленном   интегрировании  и  почленном   дифференцировании  

степенного  ряда. 
 

Разложение  функции  в  степенные  ряды 

Разложение  функции  в  степенной  ряд. Ряд  Тейлора.  Разложение  

некоторых  элементарных  функции  в  ряд  Тейлора. Теорема  Вейерштрасса 

о равномерном  приближении  непрерывной  функции  многочленами, 

тригонометрическими многочленами. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Неопределенный интеграл.  

2. Интегрирование по частям   

3. Замена  переменных  в  неопределенном  интеграле.  

4. Интегрирование  рациональных  функций.  

5. Интегрирование  иррациональных  функций. 

6. Определенный интеграл Римана. Замена переменной  и  

интегрирование по частям в определенном интеграле. 

7.  Вычисление длины  дуги. 

8.  Вычисление  площадей и объемов. Объем тела  вращения. Площадь  

поверхности тела  вращения. 

9.  Несобственные интегралы, их сходимость. 

10.  Числовые  ряды. Признаки  сходимости.  Признаки  сравнения. 

11.  Знакопеременные  ряды. Абсолютная  и  условная  сходимость. 

12.  Функциональные последовательности и ряды 

13.  Равномерная  сходимость.    

14.   Степенной   ряд  и  область  его  сходимости.   Радиус сходимости. 

15.  Разложение  функции  в  степенные  ряды.  

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 
 

1. Табличные  интегралы. 

2. Методы  интегрирования. 

3. Интегрирование  рациональных  дробей. 

4. Метод  неопределенных  коэффициентов. 

5. Дробно-линейная  иррациональность.   

6. Квадратичная  иррациональность. 

7. Дифференциальный  бином. 

8. Интегрирование  тригонометрических  выражений.  

9. Формула Ньютона-Лейбница.  

10. Методы приближенного вычисления интеграла  Римана. 

11. Преобразование  Абеля  и  его применение  к  рядам. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ     С    ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Метод  Остроградского. 

2. Интегрирование     иррациональных  функции. 

3. Интегрирование  квадратичной  иррациональности. 

4. Подстановки  Эйлера. 

5. Интегрирование  дифференциального  бинома. 

6. Приложения  определенного  интеграла. 

7. Различные    применения  определенного интеграла в  механике. 

8. Интегральный  признак. 

9. Достаточные  признаки  равномерной  сходимости. 

10. Формула  Стирлинга.   
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Основная: 

1. Зорич В.А. Математический  анализ. М.: Наука, 2007. 

2. Кудрявцев Л.Д.,  Курс  математического  анализа, в 3 томах,  2006. 

3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа,  М. 

Физматлит, в 2 частях, 2005. 

4. Фихтенгольц  Г. Основы математического анализа, Наука, Лань, 2005. 

5. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н., Лекции по 

математическому  анализу, 2004. 

6. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому 

анализу. М.: Наука, 2005. 

 

Дополнительная: 

1. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления.  М 

Наука 2002. 
2. Архипов Г.И. Лекции по математическому  анализу, М. Высшая  

школа,2001. 

3. Бараненков Г.С. Задачи и упражнения по математическому  анализу, 

2001. 

4. Никольский С.М., Курс математического анализа, М. Физматлит. 2001. 

5. Токибетов Ж. А Некоторые главы математического анализа. Учебное 

пособие. А. 2011 

6. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа,  2001. 

7. Барабанов  А.Е. Математический  анализ. М.: МГУ, 2002. 

8. Бермант А.Ф., Араманович  И.Г. Краткий  курс  математического  

анализа, 2005. 

9. Балдин К.В. Математический анализ. Учебник - М.: Флинта, МПСУ, 

2013.  

10. Будаев В.Д. Математический анализ. Функции одной переменной: 

Учебник- СПб.: Лань, 2012 
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LA 1205 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

объем 2 кредита 
 

Автор: 

кандидат физико-математических наук Таласбаева Ж.Т. 
 

Рецензенты: 

доктор PhD в области математики,  ст. преподаватель кафедры математики и 

естественных наук университета им. С.Демиреля Исмаилов Н.А. 

доктор физико-математических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби 

Мухамеджанов С. Т. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Линейная алгебра» входит в состав типового учебного 

плана для студентов специальности 5B060100-«Математика» как 

обязательный компонент базовых дисциплин. Линейная алгебра является 

oсновой для oсущeствления дaльнейшей  прoфессиональной дeятельнoсти 

высококвалифицированных специалистов–математиков для работы в научных 

и учебных заведениях соответствующего профиля.  

Дисциплина «Линейная алгебра» знакомит студентов с аналитичекими 

методами для изучения свойств основных математических объектов и 

возводит фундамент для овладения основными положениями и методами 

линейной алгебры и общей алгебры. Для успешного усвоения дисциплины 

достаточно знание элементарной математики в объеме программы 

общеобразовательной школы.  

Дисциплина «Линейная алгебра» непосредственно связана с 

дисциплиной «Математический анализ» и является базовой для дисциплин 

«Математическая логика», «Дискретная математика», «Теория алгоритмов», 

«Теория языков и автоматов», «Функциональный анализ». Вместе с тем 

понятия и результаты алгебры используются во всех разделах математики и 

информатики. 

Успешно освоивший данную программу курса «Линейная алгебра»  

студент должен: 

иметь представление о существующих в Казахстане, а также в странах 

ближнего и дальнего зарубежья научных направлениях и школах в области 

алгебры о современных тенденциях и перспективных направлениях развития 

математики; 

знать основные фундаментальные понятия алгебры такие как: ранг, 

базис, размерность основанных на понятиях линейной зависисмости и 

линейной независимости векторов линейного пространства и приобрести 

навыки решения задач линейной алгебры в числовых кольцах и полях, в 

кольцах многочленов; 

уметь использовать понятия встречающихся в теории определителей, 

алгебре матриц, евклидовых пространствах; 
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быть компетентным в вопросах доказательства и использования 

основных понятии алгебры в других разделах математики. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 Введение 

2 Множества. Операции над множествами. Отношения и функции. 

3 Поле комплексных чисел 

4 Матрицы и операции над ними. Системы линейных алгебраических 

уравнений 

5 Определители и их свойства 

6 Кольцо многочленов над полем 

7 Линейные пространства 

8 Евклидовы и унитарные пространства 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Введение 

Линейная алгебра - одна из важнейших областей современной 

математики.  Ее возникновение и развитие связано с именами таких великих 

ученых  как  Декарт, Ферма, Гамильтон, Кэли, Пеано, Мальцев  и др.      

Линейная алгебра является  частью общей алгебры, изучающей матрицы, 

определители, системы линейных уравнений, линейные  пространства и  

линейные отображения. Линейная алгебра широко используется в 

абстрактной алгебре и функциональном анализе и применяется в 

естественных науках. Элементы линейной алгебры также используются при 

программировании. 

Целью курса «Линейная алгебра» является ознакомление с базовыми 

понятиями и методами алгебры, а именно умение исследовать СЛАУ, 

проводить матричные вычисления, свободное овладение и успешное 

применение известных алгоритмом в кольцах многочленов с одним или с 

несколькими переменными. Овладение методами вычисления определителей 

и научиться применять полученные алгебраические навыки к задачам других 

математических дисциплин. 

Задачей этого курса является не только сообщение известного запаса 

сведений (определений, теорем, их доказательств, связей между ними, 

методов решения задач) и обучение их применениям. В его задачу входят 

развитие у учащихся логического мышления и математической культуры, 

необходимых для изучения математики (да и вообще для проведения научно-

исследовательской работы), развитие математической (качественной, 

аналитической и геометрической) интуиции. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Множества. Операции над множествами. Отношения и функции 

Множества. Операции над множествами. Декартовое произведение. 

Отношения и функции. Специальные бинарные отношения. Графы 

отношений. Отношение эквивалентности. Теорема о разбиении и ее 

применения. 
 

Поле комплексных чисел 

Поле комплексных чисел. Геометрическое представление комплексного 

числа. Тригонометрическая запись комплексного числа. Формула Муавра. 

Операции над комплексными числами заданных в тригонометрической 

форме. Извлечения корня от комплексного числа заданного в 

тригонометрической форме. Корни из единиц.  
 

Матрицы и операции над ними. Системы линейных алгебраических 

уравнений 

Свойства линейных операций над матрицами. Операция 

транспонирования. Диагональные и блочные матрицы. Ступенчатые 

матрицы. Приведение матрицы к ступенчатому виду с помощью 

элементарных преобразовании. Системы линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ). Решения СЛАУ и совместность СЛАУ. Теорема 

Кронекера-Капелли. Матричная запись СЛАУ. Исследование системы 

линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса. Ранг матрицы. Теоремы 

о ранге матриц. Нахождение обратной матрицы с помощью элементарных 

преобразований. Матричное уравнение.  
 

Определители и их свойства 
Определитель квадратной матрицы и их простейшие свойства. Минор и 

алгебраическое дополнение. Разложение определителя по строкам и 

столбцам. Теорема Лапласа и ее следствия. Определитель произведения 

матриц. Критерий обратимости матрицы. Решение крамеровых систем с 

помощью правила Крамера. Вычисление определителей n го порядка. 
 

Кольцо многочленов над полем 

Кольцо многочленов. Деление многочленов с остатком. Алгоритм 

Евклида. Взаимно простые многочлены. Корни многочленов, кратность 

корня. Неприводимые многочлены над данным полем. Корни многочленов с 

вещественными коэффициентами.  
 

Линейные пространства 

Линейная зависимость и независимость системы векторов. Лемма о 

замене. Подпространства. Базис и размерность линейных пространств. 

Координаты вектора в заданном базисе. Преобразования координат. 

Линейные оболочки и ранг системы векторов. Изоморфизм линейных 

пространств. Теорема о связи размерностей суммы и пересечения 

подпространств.  
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Евклидовы и унитарные пространства 

Скалярное произведение и его свойства. Неравенство Коши-

Буняковского и его следствия. Метрические соотношения в евклидовых и 

унитарных пространствах. Ортогональная система векторов. Процесс 

ортогонализации. Ортонормированные базисы. Изоморфизм евклидовых 

(унитарных) пространств одинаковой размерности. Ортогональные 

дополнения. Ортогональная проекция вектора в подпространстве. Угол 

между вектором и подпространством. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Операции над множествами.  

2. Операции над комплексными числами. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

3. Возведение в степень и извлечения корня от комплексного числа. 

4. Операции над матрицами. 

5. Определители и их свойства. Методы вычисления определителей. 

6. Миноры и алгебраические дополнения. 

7. Исследование системы линейных алгебраических уравнений. Метод 

Гаусса.  

8. Крамеровы системы. Правило Крамера. 

9. Обратная матрица и методы нахождения обратной матрицы.  

Матричные уравнения. 

10.  Кольцо многочленов. Схема Горнера. Алгоритм Евклида. 

11.  Линейное представление НОД двух многочленов. 

12.  Ранг матрицы. Линейная зависимость системы векторов. 

13.  Линейные пространства и подпространства. 

14.   Скалярное произведение. Процесс ортогонализации.  

15.   Ортогональное дополнение. Угол между векторами. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 

 

1. Применение комплексных чисел для решения геометрических задач. 

2. Критерий Эйзенштейна. 

3. Интерполяционные формулы. 

4. Метод Штурма. 

5. Нахождение базисов суммы и пересечения подпространств. 

6. Идеалы колец многочленов от многих переменных. 

7. Линейные операторы. 

8. Квадратичные формы. 

9. Группы, кольца и поля. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Специальные бинарные отношения. 

2. Применения теоремы о разбиении. 

3. Свойства групп перестановок и их применения. 

4. Классические линейные группы и их геометрический смысл. 

5. Классические алгебраические системы. 

6. Конечные группы. 

7. Построение конечных полей. 

8. Собственные значения и векторы оператора. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Бадаев С.А.    Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия. 1-том. 

Алгебра және аналитикалық геометрия негіздері. Алматы, "LEM 

баспасы",  2014. 

2. Бадаев С.А.    Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия. 2-том. 

Сызықтық алгебра. Алматы,  "LEM баспасы",  2014. 

3. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Основы алгебры. Часть 1, М., 

Физматлит, 2001. 

4. А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Линейная алгебра. Часть 2, М., 

Физматлит, 2001. 

5. под ред. А.И. Кострикина.  Сборник задач по алгебре, М., Наука , 1996. 

6. Проскуряков И.В.  Сборник задач по линейной алгебре, М., Наука, 

2001.  

      Дополнительная: 

1. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Основные  алгебраические 

структуры. Часть 3, М., Физматлит, 2001. 

2. Икрамов И.Х.  Задачник по линейной алгебре. М., Наука, 1980. 

3. Березина Н.А. Линейная алгебра. Конспект лекций. М., Эксмо, 2008. 

4. Бортаковский А.С., Пантелеев А.В. Линейная алгебра в примерах и 

задачах. М., Высшая школа, 2005.  
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AG 1206  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
 

объем 2 кредита 
 

Авторы: 

кандидат физико-математических наук, доцент Нұрпейiс Ж.М.  

доктор PhD в области математики, старший преподаватель Мажитова А.Д.  
 

Рецензенты: 

доктор PhD в области математики, старший преподаватель Университета 

имени С.Демиреля Исмаилов Н. А.  

заведующий кафедрой дифференциальных уравнений и теории управления 

механико-математического факультета КазНУ имени аль-Фараби, доктор 

физико-математических наук, профессор Мухамбетжанов С.Т.  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      

Дисциплина «Аналитическая геометрия» знакомит студентов с базовыми 

понятиями геометрии и методами, необходимыми для других дисциплин, 

способствует приобретению студентами навыка решения геометрических 

задач с помощью метода координат.  Суть метода аналитической геометрии 

состоит в изучении свойств фигуры с помощью соответствующего 

уравнения, исследуемого средствами алгебры. 

Задачи курса сводятся к изучению основ аналитической геометрии, 

необходимых для освоения других математических дисциплин, и развитию 

практических навыков решения соответствующих задач. 

Типовая программа составлена согласно с типовым учебным планом по 

специальности 5В060100 – Математика и призвана дать студенту как 

теоретические знания по предмету, так и знакомит с аналитическим методом 

изучения геометрических свойств объектов. 

 В результате изучения дисциплины «Аналитическая геометрия» 

студент должен: 

знать: 

- операции над векторами и введение метода координат;  

- скалярное, векторное и смешанное произведение векторов, их 

основные свойства, вычислительные формулы, геометрический смысл ; 

- уравнения прямой и плоскости; 

- канонические уравнения линий и поверхностей. 

Студент должен уметь: 

- доказывать утверждения, выводить формулы;  

- решать задачи относительно скалярного, векторного и смешанного 

произведения векторов; 

- решать задачи относительно прямой и плоскости; 

- решать задачи относительно кривых второго порядка; 

владеть навыками: 

- доказывать утверждения; 
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-  выводить основные формулы аналитической геометрии, а также уметь 

применять их в ходе решения задач.   

Пререквизиты: геометрия, алгебра и начала анализа в рамках школьной 

программы.   

Постреквизиты: математический анализ, дифференциальные уравнения 

и уравнения математической физики, дискретная математика, 

вычислительная математика.    

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1 Введение  

2 Векторная алгебра  

3 Произведения векторов 

4 Прямая на плоскости 

5 Канонические уравнения кривых второго порядка 

6 Переход от одной базы к другой 

7 Общая теория кривых второго порядка 

8 Плоскость и прямая в пространстве 

9 Канонические уравнения поверхностей второго порядка 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  
Предлагаемая программа курса "Аналитическая геометрия" 

предполагает изучение следующих традиционных тем: векторная алгебра, 

геометрические объекты первого и второго порядка и группы 

преобразований.  

В основе аналитической геометрии лежит метод координат, идея 

которого были предложены выдающимися французскими математиками 

XVII в. Р.Декартом и П.Ферма (1601-1665). Автором одного из первых 

систематических руководств по аналитической геометрии - “Аналитического 

трактата о конических сечениях и об их применении для решения уравнений 

как в определенных, так и в неопределенных задачах”, вышедшего в 1707г, 

является Г.Ф. Лопиталь. 

Аналитическая геометрия изучает геометрические фигуры с помощью 

соотношений между координатами точек, из которых эти фигуры 

образованы. Любую фигуру можно рассматривать как множество точек, 

удовлетворяющих некоторому геометрическому условию. Это условие 

можно записать в виде алгебраического уравнения, связывающего 

координаты x и y каждой точки фигуры. Суть метода аналитической 

геометрии состоит в изучении свойств фигуры с помощью соответствующего 

уравнения, исследуемого средствами алгебры.  
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Главная цель курса - привить студентам навыки использования 

алгебраического аппарата при решении различных геометрических задач и 

выработать умение геометрически интерпретировать понятия и предложения 

других математических и компьютерных дисциплин.  

Решение задач по аналитической геометрии способствует развитию у 

студентов геометрического воображения и особой геометрической интуиции, 

которые необходимы специалисту. Методы аналитической геометрии 

допускают широкие обобщения, как в смысле размерности пространства, так 

и в отношении его структуры (аффинные, проективные, псевдоевклидовы и 

др. пространства).  

Курс аналитической геометрии опирается, в основном, на школьный 

курс математики. В процессе обучения возникает необходимость в 

использовании алгебраического аппарата, соответствующего 

университетской программе.  

Дисциплина «Аналитическая геометрия» ставит своей целью 

ознакомление с базовыми понятиями и аналитическим методом изучения 

геометрических свойств объектов. Для усвоения дисциплины достаточно 

знание элементарной математики в объеме программы общеобразовательной 

школы.  

Задача дисциплины «Аналитическая геометрия» -  развитие и расширение 

математического кругозора студентов, а также научить связывать и применять 

основные методы и понятия данного предмета с последующими изучаемыми 

курсами. «Аналитическая геометрия» непосредственно связана с дисциплиной 

«Математический анализ» и является базовой для дисциплин 

«Дифференциальные уравнения и уравнения математической физики», 

«Методы вычислений», «Дискретная математика»,  «Теория вероятностей и 

математическая статистика».  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

Векторная алгебра  

Различные определения свободного вектора. Линейные операции над 

векторами, их свойства. Линейная зависимость и независимость векторов; 

геометрический смысл линейной зависимости векторов.  

Проекции вектора на прямую и плоскость. Аффинные и декартовы 

системы координат.  

Простейшие задачи аналитической геометрии (деление отрезка в данном 

отношении, расстояние между двумя точками и т.д.).  

 

Произведения векторов  

Скалярное произведение двух векторов и его свойства. Критерий 

перпендикулярности. Вычислительная формула скалярного произведения.  

Правая и левая тройки векторов.  
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Векторное произведение двух векторов и его свойства. Геометрический 

смысл. Критерий коллинеарности.  Вычислительная формула векторного 

произведения.  

Смешанное произведение трех векторов и его свойства. Геометрический 

смысл. Критерий компланарности трех векторов.  Вычислительная формула 

смешанного произведения.  

 

Прямая на плоскости 

Различные виды уравнений прямой на плоскости. Направляющий вектор 

и вектор нормали. Взаимное расположение двух прямых. Угол между 

прямыми.  Расстояние от точки до прямой. Полуплоскости. 

 

Канонические уравнения кривых второго порядка 

Эллипс, гипербола и парабола, их канонические уравнения, фокальные 

радиусы, эксцентриситет, параметрические уравнения.  

Исследование формы эллипса, гиперболы и параболы по их 

каноническим уравнениям. Асимптоты гиперболы. Директрисы эллипса и 

гиперболы, их свойства.  

Касательные к эллипсу, гиперболе, параболе. Уравнения эллипса, 

гиперболы и параболы в полярной системе координат.  

 

Переход от одной базы к другой 

Переход от одной базы к другой в аффинной системе координат. 

Матрица перехода. Преобразование прямоугольной декартовой ситемы 

координат: на плоскости, в пространстве.  

 

Общая теория кривых второго порядка 

Общее уравнение кривой второго порядка, его преобразование при 

параллельном переносе и повороте координатных осей. Приведение общего 

уравнения кривой второго порядка к каноническому виду при помощи 

инвариантов.  

Центры кривых второго порядка. Центральные и нецентральные кривые.  

Асимптотические направления, касательные, диаметры, главные 

направления и оси линий второго порядка. Теорема о классификации кривых 

второго порядка. 

 

Плоскость и прямая в пространстве 

Различные виды уравнений плоскости. Вектор нормали. Взаимное 

расположение двух плоскостей. Угол между плоскостями. Расстояние от 

точки до плоскости. Полупространства. 

Прямая в пространстве, ее уравнения. Взаимное расположение двух 

прямых. Угол между прямыми. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

Угол между прямой и плоскостью.  
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Канонические уравнения поверхностей второго порядка 

Эллипсоид, гиперболоиды и параболоиды, их канонические уравнения и 

плоские сечения. Поверхности вращения. Прямолинейные образующие 

поверхностей второго порядка. Цилиндрические и конические поверхности. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Векторная алгебра. 

2. Простейшие задачи аналитической геометрии.  

3. Скалярное произведение двух векторов.  

4. Векторное произведение двух векторов 

5. Смешанное произведение трех векторов.   

6. Уравнения прямой на плоскости. 

7. Уравнения прямой и плоскости в пространстве. Взаимное расположение 

плоскостей. 

8. Взаимное расположение прямой и плоскости. Взаимное расположение 

прямых в пространстве и углы между ними. 

9. Эллипс и его каноническое уравнение. 

10. Гипербола и ее каноническое уравнение. Парабола и ее каноническое 

уравнение. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Линейная зависимость векторов. 

2. Полярные, цилиндрические и сферические координаты.  

3. Полуплоскости. Пучки прямых.  

4. Пучки и связки плоскостей. Полупространства. 

5. Общий перпендикуляр к двум скрещивающимся прямым. 

6. Общее уравнение кривой второго порядка: центральные кривые. 

7. Общее уравнение кривой второго порядка: нецентральные кривые. 

8. Общее уравнение кривой второго порядка: вырожденные случаи. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Направляющие косинусы. 

2. Виды проекций 

3. Неполные уравнения прямой на плоскости.  

4. Нахождение биссектрис углов, образованных данными прямыми. 

5. Неполные уравнения плоскости.  

6. Нахождение биссектральных плоскостей двугранного угла. 

7. Угол между прямыми в пространстве. 

8. Расстояние от точки до прямой в пространстве.  

9. Эллипсоид. Гиперболоиды. 

10. Параболоиды. Цилиндрические и конические поверхности.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цели и задачи преподавания дисциплины 

 Курс дифференциальных уравнений – один из основных курсов в 

подготовке специалистов по специальности математика. Целью 

преподавания дисциплины является обучение студентов методам теории 

дифференциальных уравнений, необходимых для продолжения учебы и для 

освоения современных теории дифференциальных уравнений.      

 Задачей изучения дисциплины «Дифференциальные уравнения» 

является:   

- выработать у студентов глубокие знания основ теории 

дифференциальных уравнений; 

- умение применять эти знания при исследовании и решении 

конкретных задач, встречающихся в различных областях естествознания. 

 Лекционный курс сопровождается упражнениями, при помощи 

которых у студентов вырабатываются навыки решения конкретных задач.  

Пререквизиты дисциплины, усвоение которых студентам 

необходимо для изучения курса: линейная алгебра, математический анализ, 

аналитическая геометрия, векторная алгебра.  

 Постреквизиты  дисциплины: уравнения математической физики, 

специальные дисциплины, качественная и асимптотическая теория  

дифференциальных уравнений. 

  Смежные дисциплины, с которыми имеет тесную связь: методы 

оптимизации, функциональный анализ. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Название тем 

1 
Введение. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 

2 
Дифференциальные уравнения первого порядка разрешенные 

относительно производной 

3 Теорема существования и единственности решения начальной задачи 

для дифференциального уравнения первого порядка разрешенного 

относительно производной 

4 Дифференциальные уравнения 1го порядка неразрешенные 

относительно производной 

5 Дифференциальные уравнения высших порядков 

6 Общая теория линейных  дифференциальных уравнений высших 

порядков  

7 Краевая задача для линейного дифференциального уравнения 2 го 

порядка 

8 Общая теория систем линейных однородных дифференциальных  

уравнений 

9 Общая теория систем линейных неоднородных дифференциальных  

уравнений 

10 Общая теория нормальной системы нелинейных дифференциальных  

уравнений 

11 Непрерывная зависимость решения от параметров и от начальных 

данных. Теоремы о дифференцируемости решения по параметрам и 

начальным данным 

12 Теория устойчивости 

13 Автономные систем нелинейных дифференциальных уравнений 

14 Симметрические системы  дифференциальных уравнений 

15 Линейные однородные и неоднородные дифференциальные 

уравнения первого порядка в частных производных 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Многие задачи естествознания математически моделируется с помощью 

дифференциальных уравнений. Через дифференциальные уравнения 

раскрываются связи математики со специальными дисциплинами – физикой, 

химией, биологией и др. 

Дифференциальные уравнения возникли в связи с изучением процесса 

изменения естественных, физических и технических явлений. К становлению 

теории дифференциальных уравнений, как самостоятельной ветви науки, 
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начиная с  XVIII века вложили свои труды многие великие ученые. Можно 

отметить следующих великих ученых-математиков и физиков, как Ньютон, 

Эйлер, Лагранж, Коши, Даламбер, Пикар и др., внесших весомый вклад в 

становление теории обыкновенных дифференциальных уравнений и методов 

их решения.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задачи, приводящие к обыкновенным дифференциальным 

уравнениям 

Различные типичные задачи физики, механики и других областей, 

изучение которых методом математических моделей приводит к 

исследованию дифференциальных уравнений. Радиоактивный распад. 

Движение системы материальных частиц. Задача о просачивании воды 

сквозь песок. Геометрические задачи.   

Дифференциальные уравнения первого порядка 

Основные понятия дифференциальных уравнений. Геометрическая 

интерпретация. Задача Коши (начальная задача). Уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные уравнения. Линейные 

уравнения. Уравнения в полных дифференциалах и интегрирующий 

множитель. Дифференциальные уравнения неразрешенные относительно 

производной. Теорема существования и единственности решения начальной 

задачи.  

Дифференциальные уравнения высших порядков. Общая теория 

линейных дифференциальных уравнений  

 Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема 

существования и единственности решения начальной задачи.  Линейные 

дифференциальные уравнения высших порядков. Основные свойства. 

Фундаментальная система решений и ее существование. Вронскиан и 

формула Лиувилля. Структура общего решения однородного уравнения. 

Структура общего решения неоднородного уравнения. Метод Лагранжа 

вариации постоянных. Интегральное представление решения начальной 

задачи с помощью функции Коши. Линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка. Колебательный характер решений. Линейная краевая задача 

второго порядка. Функция Грина.  Построения фундаментальной системы 

решений линейных уравнений с постоянными коэффициентами (случаи 

различных и кратных корней характеристического уравнения). Линейные 

дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами с 

неоднородностью – квазимногочлен. 

Общая теория линейных систем дифференциальных уравнений 

Основные свойства и определения. Теорема существования и 

единственности решения начальной задачи. Фундаментальная система 
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решений. Фундаментальная матрица и ее существование. Вронскиан и 

формула Лиувилля. Структура общего решения однородной системы. 

Матрица Коши. Независимость матрицы Коши от выбора фундаментальной 

матрицы. Структура общего решения неоднородной системы. Метод 

Лагранжа вариации постоянных. Интегральное представление решения 

начальной задачи с помощью матрицы Коши. Построение фундаментальной 

системы решений линейной однородной системы с постоянными 

коэффициентами в случае различных корней. Вид общего решения в случае 

кратных корней. 

 

Общая теория нормальных систем нелинейных дифференциальных 

уравнений. Симметрические системы  дифференциальных уравнений 

Нормальная система нелинейных дифференциальных уравнений. 

Теорема существования и единственности начальной задачи. Непрерывная 

зависимость решения от параметров и от начальных данных. Теоремы о 

дифференцируемости решения по параметрам и начальным данным. 

Интегралы нормальной системы дифференциальных уравнений. 

Существование первых интегралов. Общий интеграл нормальной системы 

дифференциальных уравнений. Симметрические системы 

дифференциальных уравнений. Связь с нормальной системой 

дифференциальных уравнений. Общий интеграл и общее решение 

симметрической системы. 

 

Автономные системы  дифференциальных уравнений . Теория  

устойчивости 

Автономные системы дифференциальных уравнений. Свойства 

решений. Фазовые траектории линейной автономной системы второго 

порядка в окрестности особых точек: узел, седло, фокус, центр. 

Устойчивость и асимптотическая устойчивость по Ляпунову. Признаки 

устойчивости и асимптотической устойчивости линейной однородной 

системы с постоянными коэффициентами. Устойчивость по первому 

приближению. Теорема Ляпунова.  

 

Линейные однородные и неоднородные дифференциальные 

уравнения первого порядка в частных производных 

 Дифференциальное уравнение первого порядка в частных производных. 

Линейные однородные и неоднородные дифференциальные  уравнения с 

частными производными первого порядка и их общее решение. Постановка 

задачи Коши. Метод характеристик. Геометрическое истолкование в случае 

двух независимых переменных.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ И  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1.Элементарные методы интегрирования (уравнения с разделяющимися 

переменными, однородные уравнения, линейные уравнения первого порядка, 

уравнения в полных дифференциалах). 

2.Уравнения первого порядка, неразрешенные относительно производной. 

Метод введения параметра. Уравнения Лагранжа и Клеро. 

3.Уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 

4.Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. 

5.Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами и 

квазиполиномом в правой части. 

6.Линейная краевая задача второго порядка, функция Грина. 

7.Линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

8.Линейные дифференциальные уравнения в частных производных первого 

порядка. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СРСП 

 

1.Метод интегрирующего множителя. 

2.Уравнения, приводящиеся к однородному уравнению. Обобщенно 

однородные уравнения. 

3.Уравнения, приводящиеся к линейному уравнению. Уравнения Бернулли и 

Риккати. 

4.Особые точки линейной автономной системы второго порядка. 

5.Нелинейные системы дифференциальных уравнений. Системы 

дифференциальных уравнений в симметрической форме. Первые интегралы. 

 

ТЕМАТИКА СРС 

1.Метод изоклин. Приближенные методы решения дифференциальных 

уравнений. Метод Эйлера.  

2.Составление дифференциальных уравнений (геометрические и физические 

задачи). 

3.Поведение фазовых траекторий на плоскости. 

4.Зависимость решения от начальных данных и от параметров. 

5.Дифференцируемость решения по параметрам и начальным  данным. 

6.Приближенное решение дифференциальных уравнений. 
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 ІТ 2208 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

объем 2 кредита 

 

Авторы: 

кандидат физико-математических наук, доцент Пыркова А.Ю. 

кандидат физико-математических наук, доцент   Мансурова М.Е. 

 

Рецензенты: 

доктор технических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Тукеев У.А.  

доктор PhD КБТУ  Акжалова А.Ж. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная дисциплина имеет своей целью: ознакомить студентов с 

теоретическими и практическими сведениями, отражающими основные 

тенденции развития информатики; ознакомить с элементами булевой 

алгебры; дать представление об архитектуре вычислительных систем, 

операционных системах и сетях; обучить студентов навыкам построения 

алгоритмов и блок-схем; ознакомить с основными концепциями разработки 

сетевых и Web приложений, с основами информационной безопасности, с 

принципами информационно-коммуникационных технологий и электронного 

обучения. 

Задачи преподавания дисциплины: обучение студентов основам 

алгоритмизации задач, построению алгоритмов и использованию пакетов 

прикладных программ; изучение аппаратного и программного обеспечения 

компьютеров и компьютерных сетей; изучение возможностей современных 

информационных технологий и тенденций их развития. 

Перечень предшествующих дисциплин: изучение дисциплины 

базируется на знаниях, полученных в средней школе по основам 

информатики, математики и физики. 

Перечень смежных дисциплин: высшая математика. 

Минимум знаний, умений и навыков: иметь практические навыки 

работы по использованию современного программного обеспечения, 

современной вычислительной техники, систем связи и передачи 

информации; освоить методы разработки алгоритмов и блок-схем для 

решения задач; знать основы и перспективы развития новых 

информационных технологий, локальных и глобальных сетей и уметь 

использовать их в предметной области. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Название темы 

1.  Основные понятия информатики 

2.  Основные понятия архитектуры ЭВМ 

3.  Алгоритмическое решение задач 

4.  Прикладное программное обеспечение 

5.  Основы операционных систем и сетей 

6.  Основы Web программирования 

7.  Основы информационной безопасности 

8.  Информационно-коммуникационные технологии 

9.  Электронное обучение «E-Learning» 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 

Информатика является одной из фундаментальных отраслей научного 

знания, формирующая системно-информационный подход к анализу 

окружающего мира, изучающая информационные процессы, методы и 

средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования 

информации.  

Важнейшими методологическими принципами информатики является 

изучение объектов и явлений окружающего мира с точки зрения процессов 

сбора, обработки и выдачи информации о них, а также определенного 

сходства этих процессов при их реализации в искусственных и естественных 

системах. Важнейшей задачей информатики является изучение и 

обеспечение интерфейса между человеком и аппаратно-программными 

средствами обработки информации. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Основные понятия информатики 

Информатика как единство науки и технологии. Структура 

современной информатики. Место информатики в системе наук. 

Информация, её виды и свойства. Носители данных. Операции с данными. 

Булева алгебра. Основы логики, логические связки, таблицы истинности. 

Графы и деревья: деревья, неориентированные графы, ориентированные 

графы. 
 

Основные понятия архитектуры ЭВМ 

Обзор и история архитектуры компьютеров. Логические элементы 

компьютера: логические вентили, триггеры, счетчики, регистры. 

Представление данных в памяти компьютера: биты, байты, слова; 

представление числовых данных и системы счисления; знаковые 

представления и представления в дополнительном коде; базовые операции с 

битами; представление нечисловых данных. Организация машины: 
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принципы фон Неймана, управляющее устройство, системы команд и типы 

команд. Ввод/вывод и прерывания. Устройство памяти компьютера. 

Иерархия памяти. Организация основной памяти и операции. Виртуальная 

память. Устройства ввода-вывода. Обзор современного аппаратного 

обеспечения.  
 

Алгоритмическое решение задач 

Стратегии решения задач и поиск решений. Концепции и свойства 

алгоритмов, реализации алгоритмов. Блок-схемы как графическая реализация 

алгоритмов. Различные виды блок-схем. Конечные автоматы. Машина 

Тьюринга и машина Поста. Обзор языков программирования. Основные 

конструкции программирования: основы синтаксиса и семантики 

высокоуровневого языка программирования; типы данных; переменные, 

выражения; простейший ввод/вывод; операторы присваивания, ветвления и 

цикла. Парадигмы программирования. 
 

Прикладное программное обеспечение 

Обзор современного прикладного программного обеспечения. Средства 

обработки информации. Табличные процессоры. Издательские системы. 

Системы управления базами данных. Формирование запросов, форм и 

отчетов. Иерархия графического программного обеспечения. Системы 

растровой и векторной графики. Графические редакторы. Мультимедийные 

приложения. 
 

Основы операционных систем и сетей 

Основные концепции операционных систем. История развития 

операционных систем. Функционирование типичной операционной системы. 

Управление процессами. Управление памятью. Файловые системы. Утилиты. 

Драйверы. Сети и телекоммуникации. Топологии сетей, IP-адресация. 

Стековые протоколы: TCP/IP, OSI. Локальные и глобальные сети. История и 

истоки Интернета. Службы Интернета. 
 

Основы Web программирования  

Технологии разработки Web-приложений. Средства подготовки Web-

страниц. Общая структура HTML-документа. Теги HTML: контейнеры, 

атрибуты и вложенные теги. Формы. Динамические и статические страницы. 

Языки Web программирования JSP, PHP, ASP. Определение цели создания 

сайта. Разработка технического задания. Регистрация домена. Размещение 

сайта на хостинге.  
 

Основы информационной безопасности 

Информационная безопасность и ее составляющие. Угрозы 

безопасности информации и их классификация. Архиваторы. Антивирусные 

программы. Шифрование и хеширование. 
 

Информационно-коммуникационные технологии 

Понятие информационно-коммуникационных технологий.  

Информационно-коммуникационные технологии и эффективность 
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государственного управления. Определение  «Электронного правительства». 

Инфраструктура «Электронного правительства». Технологии построения и 

анализа бизнес-процессов.  Принципы разработки технических заданий.  

Постановка задачи построения бизнес-процесса. 
 

Электронное обучение «E-Learning» 

Основы электронного обучения «E-Learning». Методы электронного 

обучения. Методология создания курса, оценивание его производительности. 

Коммуникационные технологии, используемые в электронном обучении. 

Основные компоненты «E-Learning». Методики оценивания знаний. 

Современные технологии создания дистанционных курсов в среде «E-

Learning». 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Булева алгебра. Логические операции. Формулы и их преобразования. 

2. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. Арифметические действия в системах счисления. 

3. Компоненты компьютера. Системные ресурсы. Запоминающие 

устройства. Хранение информации.  

4. Установка периферийных устройств, проверка работоспособности. 

5. Алгоритмы. Основы разработки алгоритмов. Блок-схемы (элементы 

блок-схем, типы блоков). Алгоритмы сортировки и поиска. 

6. Структура программы. Типы данных, переменные, массивы. 

Операторы языков программирования. Компиляция и запуск программ. 

7. Табличные процессоры. Системы управления базами данных. 

Формирование запросов, форм и отчетов. Работа с графическими 

приложениями. 

8. Настройка операционной системы. Средства конфигурации системы. 

Редактор реестра. Обработчик команд.  

9. Стандартные  приложения операционной системы. Команды и утилиты 

операционных систем. 

10. Интернет. Основные понятия: сайт, IP-адрес, порт, сокет, сервер, 

клиент. Подключение к Интернет. Адресация в Интернет. Прикладные 

программы просмотра Web-страниц. Электронная почта. 

11. Проектирование Web приложения. Отправка данных на сервер. Выбор 

графического интерфейса Web приложения. Создание стилей. 

12. Сервисные программные средства защиты данных: стандартные и 

служебные программы, архивация данных, антивирусные программы. 

13. Определение признаков заражения компьютера вирусом. Программы 

для защиты от вирусов: Антивирус Касперского 7.0, AVAST!, Norton 

AntiVirus.  

14. Инфраструктура «Электронного правительства». 

15. Основные компоненты «E-Learning». Работа в среде «E-Learning». 
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TVMS 3301  ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

 

объем 2 кредита   

 

Автор:  

кандидат физико-математических наук, и.о. профессор  Аканбай Н.  

 

Рецензенты: 

доктор  физико-математических наук,  профессор КазНУ им. аль- 

Фараби Шакенов К.К.  

доктор физико-математических наук,  профессор ГНС «Института 

математики и математического моделирования» КН МОН РК Кошанов Б.Д.   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Теория вероятностей - это математическая наука, которая занимается 

построением математических моделей, изучением и обоснованием 

закономерностей массовых случайных явлений. 

Математическая статистика же на основе построенных 

вероятностно-статистических моделей, опираясь на методы теории 

вероятностей, решают задачи систематизации, интерпретации и обработки 

статистических данных с целью получения научных и практических выводов.  

Прямая и обратная связь этих разделов математики со 

многочисленными жизненно важными практическими задачами 

естественных, технических, экономических и других наук явились причиной 

их бурного развития за последнее столетие и превращения в одно из самых 

важных современных математических направлений. Признанием важности 

этих дисциплин является также введение элементов стохастического анализа 

в госстандарты РК для школьного образования различных уровней и 

включение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

в ГОСО РК для специальности «Математика», а также ряда других 

естественных, технических и экономических специальностей. 

Перечень математических дисциплин, предшествующих изучению 

данной дисциплины: Математический анализ-I, II, III; Аналитическая 

геометрия; Основы алгебры; Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Перечень дисциплин, содержащих знания и навыки, необходимых 

для освоения изучаемой дисциплины: Обязательные и элективные 

дисциплины по направлениям математического анализа, геометрии, алгебры, 

дифференциальных уравнений, теории меры и интеграла, функционального 

анализа. 

Успешно освоивший данную программу курса теории вероятностей и 

математической статистики студент должен: 
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иметь представление о существующих в Казахстане, а также в 

странах ближнего и дальнего зарубежья научных направлениях и школах в 

области теории вероятностей и математической статистики; о современных 

тенденциях и перспективных направлениях развития теории вероятностей и 

математической статистики; 

знать  основные фундаментальные понятия теории вероятностей и 

математической статистики; схему Бернулли и связанные с ним предельные 

теоремы; аксиоматическое построение теории вероятностей; свойств 

случайных величин и их распределений; теорию математического ожидания; 

теорию характеристических функции; законы больших чисел и  центральные 

предельные теоремы; технику работы с выборками; математических основ 

теории оценок параметров, проверки гипотез и статистических критериев;   

 уметь строить пространств элементарных событий для часто 

встречающихся традиционных моделей экспериментов; решать задачи на 

классическое и геометрическое определения вероятностей; применять 

формулы умножения и сложения вероятностей, полной вероятности и Байеса; 

найти законы распределения и числовые характеристики случайных величин 

и функций от случайных величин; применять методы производящих и 

характеристических функции для доказательства предельных теорем; 

различать разные виды сходимости случайных величин и их связь; находить 

выборочные характеристики статистик; находить оценки неизвестных 

параметров по методам максимального правдоподобия и моментов; 

построить доверительные интервалы для неизвестных параметров 

нормального распределения; решать традиционные задачи теории проверки 

гипотез. 

иметь навыки решения традиционных вероятностно-статистических 

задач на классическое и геометрическое определения вероятности; на 

вычисление числовых характеристик случайных величин; на нахождение 

оценок неизвестных параметров распределений; на построение 

доверительных интервалов. 

быть компетентным в вопросах профессиональной деятельности, 

связанных с теории вероятностей и математической статистики. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название  раздела  

 Введение 

1 Понятие о вероятности 

2 Условная вероятность и независимость 

3 Схема Бернулли 

4 Аксиоматика Колмогорова 

5 Случайные величины 

6 Числовые характеристики случайных величин 

7 Законы больших чисел 
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8 Характические функции 

9 Центральные предельные теоремы 

10 Выборки и техника работы с ними 

11 Элементы теории оценок неизвестных параметров распределений 

12 Элементы теории проверки статистических гипотез. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» является изложение математических основ теории 

вероятностей – математической науки, изучающей закономерности 

случайных явлений и теории математической статистики - опирающейся 

в своих исследованиях на методы теории вероятностей прикладной 

математической дисциплины.  

Задачи преподавания этой дисциплины  заключается в  ознакомлении 

студентов математических специальностей университетов с основными 

фундаментальными понятиями теории вероятностей и математической 

статистики таким образом, чтобы успешно освоивший данный курс студент 

мог в дальнейшем самостоятельно ознакомиться с различными 

специальными разделами теории вероятностей и математической статистики, 

а также продолжить учебу в магистратуре по данному направлению. 

 Теория вероятностей, подобно другим разделам математики, развилась 

из потребностей практики - в абстрактной форме она отражает 

закономерности, присущие случайным явлениям массового характера. Эти 

закономерности играют исключительно важную роль в физике и других  

областях естествознания, военном деле, технике, экономике, и т.д. В связи с 

бурным развитием предприятий, производящих массовую продукцию, 

методы теории вероятностей стали широко использоваться не только для 

определения качества уже изготовленной продукции, но также для 

организации самого процесса производства (статистический контроль в 

производстве). Большое значение в этом круге идей имеет разработки 

статистических методов управления качеством продукции в процессе 

производства. Для всего инженерного дела серьезную роль приобрела теория 

надежности, широко использующая методы теории вероятностей. В свою 

очередь практические задачи выдвинули перед теорией вероятностей и 

математической статистики ряд новых теоретических вопросов.  

 Исторически  возникновение теории вероятностей обычно относят к 

середине XVII века и связывают с именами Гюйгенса, Паскаля, Ферма и Я. 

Бернулли. Уже в то время в переписках Паскаля и Ферма, вызванной 

задачами, поставленными азартными игроками и не укладывающимся в 

рамки математики того времени, выкристаллизовывались постепенно такие 

важные понятия, как вероятность и математическое ожидание. Азартные 

игры еще долго оставались тем почти единственным конкретным 
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материалом, на базе которого создавались понятия и методы теории 

вероятностей. В рамках этих обстоятельств решения возникавших в теории 

вероятностей задач сводились исключительно к элементарно 

арифметическим и комбинаторным методам. 

 Серьезные требования со стороны естествознания и общественной 

практики (теория ошибок наблюдений, задачи теории стрельбы, проблемы 

статистики и т.п.) привели к необходимости дальнейшего развития теории 

вероятностей и привлечения более развитого аналитического аппарата. 

Особенно значительную роль в этом сыграли Муавр, Лаплас, Гаусс, Пуассон. 

 С середины XIX столетия и приблизительно до 20-х годов XX столетия 

развитие теории вероятностей связано в значительной мере с именами П.Л. 

Чебышева, Л.А. Маркова, А.М. Ляпунова. Основное непреходящее значение 

их работ состоит в том, что ими было введено и широко использовано 

понятие случайной величины. Дальнейшее обоснование теория вероятностей 

получила в работах С.Н. Бернштейна, А.Н. Колмогорова, А.Я. Хинчина, Р. 

Мизеса и П. Леви. Ими установлены тесные связи между теорией 

вероятностей и метрической теорией функций. В эти годы А.Н. 

Колмогоровым были сформулированы общепризнанная ныне система аксиом 

теории вероятностей (аксиоматика Колмогорова). В тридцатых годах XX 

века А.Н. Колмогоровым и А.Я. Хинчиным создана основы теории 

стохастических (случайных, вероятностных) процессов, которая ныне стала 

одним из основных направлении исследований в теории вероятностей. Связь 

теории вероятностей с практикой привела к возникновению и развитию 

математической статистики- прикладной математической науки, родственной 

теории вероятностей. 

Современное развитие теории вероятностей и математической 

статистики характеризуется всеобщим подъемом интереса к ним, 

расширением круга их практических применений. Неизмеримо растет роль 

теории вероятностей и математической статистики в современном 

естествознании. Новые теоретические результаты открывают новые 

возможности для естественнонаучного использования их методов. В наше 

время трудно назвать какую-либо область исследований, где бы не 

применялись вероятностно-статистические методы. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

Дискретное  пространство элементарных событий 

Понятия о вероятности 

 Пространство элементарных событий (исходов) как математическая 

модель случайного эксперимента. Дискретное пространство элементарных 

событий. События. Вероятность события. Устойчивость частот и 

иррегулярность реальных случайных событий как предпосылки 
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применимости вероятностных моделей. Дискретное вероятностное 

пространство. Классическое определение вероятности. Элементы 

комбинаторики. Урновые схемы. 

Схема Бернулли 

Испытания (схема) Бернулли. Биномиальное, отрицательно-

биномиальное, полиномиальное распределения. Закон больших чисел. 

Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Теорема Пуассона. 

Применения предельных теорем.  

ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СОБЫТИЙ 

 

Аксиоматика Колмогорова 

 Геометрическая вероятность и парадоксы Бертрана. Необходимость 

расширения понятия пространства элементарных событий. Аксиоматика 

Колмогорова. Эквивалентность аксиом счетной аддитивности и 

непрерывности. Теорема о продолжении вероятности (без доказательства) и 

ее роль.  
 

Условная вероятность. Независимость  

Условная вероятность. Формула умножения вероятностей. 

Независимость двух и более событий. Формула полной вероятности и 

формулы Байеса. Независимость разбиений, алгебр, сигма -алгебр и 

испытаний. 

Случайные величины 

 Общее определение случайной величины. Функция распределения 

случайной величины и ее свойства. Виды случайных величин и 

распределений. Многомерные случайные величины и их распределения. 

Функции от случайных величин. Независимость (дискретных и абсолютно 

непрерывных) случайных величин.  

 

Числовые характеристики случайных величин 

 Общее определение математического ожидания (в обзорном порядке). 

Свойства линейности, положительности и конечности. Свойство 

мультипликативности. Формулы вычисления математического ожидания 

(случаи дискретных и (абсолютно) непрерывных случайных  величин). 

Дисперсия и её свойства. Неравенства, связанные с математическими 

ожиданиями. Коэффициент корреляции как условная мера зависимости 

случайных величин. 

 

Законы больших чисел 

Различные виды сходимости случайных величин и их связь. Слабый 

закон больших чисел. Лемма Бореля - Кантелли. Усиленный закон больших 

чисел (в обзорном порядке). 
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Характеристические функции 

Характеристическая функция и её простейшие свойства. Однозначность 

соответствия между характеристическими функциями и соответствующими 

распределениями вероятностей. Метод характеристических функции. 

Многомерные характеристические функции и их свойства. Многомерное 

нормальное распределение. 

 

Центральные предельные теоремы 

Центральная предельная теорема для одинаково распределенных 

слагаемых. Условие Линдеберга и центральная предельная теорема для 

различно распределенных слагаемых. Теорема Ляпунова. Применения 

центральной предельной теоремы. 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКУЮ СТАТИСТИКУ 

Выборки и техника работы с ними 

Выборка. Вариационный ряд. Эмпирическая функция распределения. 

Асимптотическая нормальность выборочных моментов. Важнейшие 

распределения математической статистики (хи -квадрат распределение, 

распределение Стьюдента, распределение Снедекора). 

 

Элементы теории оценок неизвестных параметров распределений 

Понятие статистической оценки. Несмещенность, состоятельность и 

эффективность оценки. Информация Фишера. Неравенство Рао-Крамера. 

Методы нахождения оценок (метод максимального правдоподобия, метод 

моментов). Интервальные оценки. Доверительные интервалы для  

параметров нормального распределения. 

 

Элементы теории проверки статистических гипотез 

Понятие статистической гипотезы и статистического критерия. 

Критерии согласия. Проверка гипотезы о виде распределения. Гипотеза 

однородности. Гипотеза независимости. Гипотеза случайности. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Операции над событиями. 

2. Классическое определение вероятности. 

3. Геометрические вероятности. 

4. Условная вероятность и независимость. 

5. Формулы полной вероятности и Байеса. 

6. Производящие функции. 

7. Схема Бернулли и предельные теоремы. 

8. Аксиоматика Колмогорова. 
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9. Случайные величины и их распределения. 

10. Функции от случайных величин. 

11. Числовые характеристики случайных величин. 

12. Различные виды сходимости случайных величин и их связь. 

13. Характеристические функции. 

14. Центральная предельная теорема. 

15. Законы больших чисел. 

16. Выборочные характеристики случайных величин. 

17. Оценка параметров. 

18. Доверительные интервалы. 

19. Метод максимального правдоподобия. 

20. Метод моментов. 

21. Проверка гипотез и другие. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ 

 

1. Пространство элементарных событий. Классическое определение 

вероятности. 

2. Некоторые классические модели и распределения. 

3. Геометрические вероятности. 

4. Предельные теоремы в схеме Бернулли. 

5. Аксиомы теории вероятностей.   

6. Алгебры, сигма-алгебры и измеримые пространства. 

7. Способы задания вероятностных мер на измеримых пространствах. 

8. Условная вероятность. Независимость.  

9. Случайные величины и их распределения. 

10. Многомерные случайные величины. 

11. Математическое ожидание и его свойства. 

12. Условные вероятности и условные математические ожидания 

относительно разбиении и сигма-алгебр 

13. Производящие и характеристические функции 

14. Законы больших чисел и центральные предельные теоремы. 

15. Основные понятия выборочной теории. 

16. Оценка неизвестных параметров распределении. Методы оценок. 

17. Элементы теории проверки статистических гипотез 
 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
 

1. Предельные теоремы Муавра-Лапласа и их приложения. 

2. Борелевские сигма-алгебры и соответствующие измеримые 

пространства. 

3. Способы задания вероятностных мер на измеримых пространствах. 

4. Независимость испытании, разбиении, алгебр и сигма-алгебр. 

5. Функции от случайных величин и их распределения. 
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6. Линейные преобразования случайных величин. 

7. Условные распределения (случаи дискретных и непрерывных 

случайных величин). 

8. Математическое  ожидание: свойства монотонности и почти наверное. 

9. Условные вероятности и условные  математические ожидания 

относительно разбиении. 

10. Условные вероятности и условные  математические ожидания 

относительно сигма-алгебр. 

11. Метод характеристических функции и предельные теоремы. 

12. Многомерное нормальное распределение. 

13. Основные распределения математической статистики. 

14. Точные и интервальные оценки. Методы нахождения оценок. 

15. Проверка гипотез однородности , независимости и случайности. 
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4 Ақанбай Н. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика 

курсы I.-Алматы, Қазақ университеті, 2011 

5 Шеряев А.Н., Задача по теории вероятностей. – МЦНМО, 2011 
 

Дополнительная: 

1 Боровков А.А. Математическая статистика – Лань, 2010. 

2 Иванко Г.И., Ю.И.Медведев. Введение в математическую статистику – 

ЛКИ, 2010. 

3 Емельянов Г.В., Скитович В.П. Задачник по теории вероятностей и 

математической статистике – Лань, 2007. 

4 Прохоров Ю.В., Пономаренка Л.С Лекции по теории вероятностей – 

М.,МГУ: 2012. 

5 Ақанбай Н. Ықтималдықтар теориясы II–бөлім.-Алматы, Қазақ 

университеті, 2009. 

6 Ақанбай Н. Ықтималдықтар теориясы III–бөлім.-Алматы, Қазақ 

университеті, 2007. 

7 Ақанбай Н. Ықтималдықтар теориясы есептері мен жаттығуларының 

жинағы I–бөлім.-Алматы, Қазақ университеті, 2004. 

8 Ақанбай Н. Ықтималдықтар теориясы есептері мен жаттығуларының 

жинағы II–бөлім.-Алматы, Қазақ университеті, 2007. 

9 Ақанбай Н. Ықтималдықтар теориясы есептері мен жаттығуларының 

жинағы III–бөлім.-Алматы, Қазақ университеті, 2009. 

10 Ақанбай Н. Математикалық статистика -Алматы, Қазақ университеті, 

2011. 
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доктор физико-математических наук, академик НАН РК Блиев Н.К. 

кандидат физико-математических наук, доцент Жуманова Л.К. 

 

Рецензенты: 
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Кангужин Б.Е.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Дисциплина «Функциональный анализ» входит в состав типового 

учебного плана для студентов специальности 5B060100-«Математика» как 

обязательный компонент профилирующих дисциплин. Функциональный 

анализ является oсновой для oсущeствления дaльнейшей  прoфессиональной 

дeятельнoсти высококвалифицированных специалистов–математиков для 

работы в научных и учебных заведениях соответствующего профиля.    

      Функциональный анализ - это обобщение на бесконечномерный случай 

идей алгебры, математического анализа и геометрии. В настоящее время его 

методы  широко используются  во многих областях как самой  математики, 

например  в уравнениях математической физики, теории случайных 

процессов, вычислительной математике, так и в смежных технических 

дисциплинах, объединяя их в единое целое.   

       В результате изучения дисциплины «Функциональный анализ» бакалавр 

должен: 

знать: 

 основные понятия, определения и свойства объектов функционального 

анализа; 

 формулировки и доказательства теорем и утверждений, методы их 

доказательства, возможные сферы их связи и приложения в других 

областях математического знания и дисциплинах естественно-научного 

содержания; 

         уметь: 

 доказывать утверждения функционального анализа;  

 решать задачи функционального анализа,  формулировать и доказывать 

утверждения, возникающие в ходе   профессиональной деятельности, 

требующих углубленных профессиональных знаний;   

 применять полученные навыки в других областях математического 

знания и дисциплинах естественно-научного содержания; 
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иметь навыки: 

 работы с метрическими, линейными нормированными, банаховыми,  

гильбертовыми пространствами,  линейными ограниченными 

операторами (функционалами),    навыкам применения полученных 

знаний в других областях математики; 

 работы с  методами функционального анализа; 

 приобретения новых знаний, используя основные  понятия 

функционального анализа; 

быть компетентным: 

- в вопросах профессиональной деятельности в области функционального 

анализа. 

   

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1 Введение 

2 Метрические пространства  

3 Линейные нормированные пространства 

4 Основные теоремы в банаховых пространствах 

5 Гильбертовы пространства.   

6 Базисы в гильбертовых пространствах 

7 Компактность 

8 Линейные операторы и функционалы 

9 Основные принципы функционального анализа      

10 Замкнутые операторы 

11 Теорема Хана-Банаха   

12 Сопряженное и второе сопряженное пространство 

13 Элементы спектральной теории операторов 

14 Вполне непрерывные ( компактные) операторы 

15 Элементы теории обобщенных функции 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Функциональный анализ — одна из важнейших областей современной 

математики.  Его возникновение и развитие связано с именами таких великих 

ученых  как  Гильберт, Рисс, Банах, Фреше, Колмогоров, Соболев, Тихонов и 

др. Как самостоятельная математическая дисциплина функциональный 

анализ оформился в начале XX в. в результате переосмысления и обобщения 

ряда понятий математического анализа, алгебры и геометрии. Датой 

рождения функционального анализа считается 1932 г., когда вышла в свет 

основополагающая монография Стефана Банаха "Теория линейных 

операций".  Важной особенностью функционального анализа является общая 

абстрактная форма рассмотрения проблем анализа, позволяющая 
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единообразно исследовать далекие, казалось бы, друг от друга вопросы. 

Именно поэтому сегодня идеи, концепции и методы функционального 

анализа проникают чуть ли не во все области математики, объединяя их в 

единое целое. 

Целью дисциплины «Функциональный анализ» является  изложение 

основ аналитического аппарата теории функций со значениями  в линейных 

нормированных и метрических (топологических) пространствах и 

приложение этого аппарата при изучении операторных уравнений; развитие 

математического мышления, способностей доказывать теоремы, исследовать 

объекты различной природы аналитическими методами с применением 

совре-менного математического аппарата; развитие способности применять 

методы функционального анализа в научных исследованиях  

Задача дисциплины – освоение студентами  основных понятий и 

методов функционального анализа,  теории линейных нормированных и 

метрических пространств, теории операторов и функционалов  в 

бесконечномерных   пространствах, элементов спектральной теории и теории 

обобщенных функций.  

Для успешного усвоения дисциплины  необходимы знания курса 

математического  анализа,  алгебры, геометрии и  дифференциальных 

уравнений. 

          

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Введение 

Предмет функционального анализа. Основные этапы развития. Связь с 

другими разделами математики.      

 

 Метрические пространства 

Множества. Отображения. Метрические пространства. Примеры 

метрических пространств. Понятия о топологических пространствах. 

Топологические понятия метрического пространства:  открытый и замкнутый 

шары, окрестность, внутренние и внешние точки множества. Предельные 

точки множества. Открытые и замкнутые множества. Замыкание множества. 

Всюду плотные множества. Сепарабельные пространства. Сходимость 

последовательности. Непрерывные отображения. Гомеоморфизм. 

 

Линейные нормированные пространства 

 Линейные нормированные пространства.    Примеры норм.  Банаховы 

пространства. 

Фундаментальные последовательности.  Полные пространства. Примеры 

полных пространств. Пример неполного пространства.   Пополнение 

пространств.  
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Основные теоремы  в полных метрических пространствах 

пространствах 

Принцип вложенных шаров;  теорема  Бэра-Хаусдорфа  о категориях; 

принцип сжимающих отображений и его приложения. 

 

Гильбертовы пространства 

Евклидовы (унитарные) пространства. Гильбертовы пространства. 

Свойства скалярного произведения в  гильбертовых пространствах.  

Разложение гильбертова  пространства  ортогональную сумму 

подпространств.  

 

Базисы в гильбертовых пространствах 

Базисы в гильбертовых пространствах. Ортонормированная система. 

Полная система. Неравенство Бесселя как следствие одной минимизационной 

задачи.  Равенство Парсеваля. Теорема Рисса-Фишера. Изоморфизм между 

всеми конечномерными  пространствами данного числа измерений. 

Изоморфизм сеперабельных гильбертовых простанств. 

 

Компактность 

Компактность, счетная компактность, секвенциальная компактность,  

предкомпактность.   -сеть. Критерий компактности. Ограниченные и вполне 

ограниченные множества.  Пример ограниченного, но не вполне 

ограниченного множества. Критерий предкомпактности множества в  

метрическом пространстве.  Теорема Арцела. Предкомпактность  

ограниченных множеств как характеристическое свойство конечномерных 

пространств. 

 

Линейные операторы и функционалы 

Свойства линейных операторов. Эквивалентность непрерывности и 

ограниченности  линейных операторов в линейных нормированных 

пространствах.  Норма оператора. Линейное нормированное пространство 

линейных ограниченных операторов.  Равномерная и поточечная сходимость 

последовательности операторов.  
 

 Основные принципы функционального анализа 

Принцип равномерной ограниченности – теорема  Банаха-Штейнгауза.  

Критерий поточечной сходимости.   Обратные операторы. Непрерывно 

обратимые операторы. Теоремы об обратном операторе.  

 

Замкнутые операторы 

 Принцип открытости отображения - Теорема Банаха об обратном 

операторе и о замкнутом графике. Пример замкнутого оператора, не 

являющегося непрерывным.  
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Теорема Хана- Банаха 

Теорема о непрерывном продолжении линейного оператора. Теорема 

Хана-Банаха о продолжении линейных функционалов и ее следствия. 

 

Сопряженное и второе сопряженное пространство 

Общий вид линейных функционалов. Теорема  Рисса  о представлении  

линейного непрерывного функционала в гильбертовом пространстве.  

Сопряженное пространство, его полнота. Рефлексивные пространства. 

Сильная сходимость, слабая сходимость элементов. Единственность слабого 

предела к элементу. Критерий слабой сходимости последовательности 

элементов к элементу.  Совпадение слабой и сильной сходимости  элементов 

в конечномерном пространстве. Сильная и слабая  сходимость функционалов 

в сопряженном пространстве. Критерий слабой сходимости  

последовательности функционалов. Слабая компактность единичного шара в 

сопряженном пространстве. 

 

 Элементы спектральной теории 

Собственный вектор и собственное значение оператора. Примеры. 

Резольвентное множество и спектр линейного оператора. Сопряженные, 

самосопряженные (симметрические) операторы. 

 

Вполне непрерывные (компактные) операторы 

Собственные значения вполне непрерывного оператора. Теорема 

Гильберта–Шмидта о вполне непрерывном самосопряженном операторе.  

Вполне непрерывность оператора Фредгольма с квадратично интегрируемым 

ядром. Принцип неподвижной точки. Теорема Шаудера. 

 

Элементы теории обобщенных функции 

Пространства основных и обобщенных функции.  Производная 

обобщенных функции. Простейшие приложения обобщенных функции. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Метрические пространства 

2. Примеры шаров, окрестностей,  открытых и замкнутых множеств в 

метрических пространствах 

3. Сходимость последовательности элементов 

4. Линейные нормированные пространства  

5. Пространства со скалярным произведением  

6. Норма линейного оператора и функционала 

7. Сходимость последовательности операторов,  

8. Обратные  операторы 

9. Замкнутые операторы 

10. Сопряженное пространство   
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11. Компактные множества 

12. Вполне непрерывные операторы  

13. Сопряженный оператор. 

14. Классификация точек спектра. Резольвента  оператора 

15.  Обобщенные функции 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 

 

1. Примеры сепарабельных пространств  

2. Приложение принципа сжимающих отображений: существование и 

единственность решения интегральных уравнений  в L2 [a;b]  

3. Компактность замкнутого  подмножества  компактного пространства. 

Замкнутость  компактного  подмножества.  

4. Основная теорема  о компактности  в метрических пространствах. 

5. Примеры замкнутых операторов, не являющихся непрерывными. 

6. Теорема Банаха об эквивалентных нормах. Норма графика и 

эквивалентные ей нормы. 

7. Примеры слабой и сильной сходимости функционалов  

8. Собственные значения вполне непрерывного оператора. Примеры 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Примеры  всюду плотных множеств  

2. Примеры  полных и неполных пространств. Эквивалентные нормы 

3. Характеристическое свойство евклидовых пространств 

4. Предкомпактные множества 

5. Примеры равномерной и поточечной  сходимости последовательности 

операторов 

6. Доказательство полноты Lp [a;b] , с использованием  аппарата 

сопряженных пространств 

7. Вполне непрерывность оператора Фредгольма с квадратично 

интегрируемым ядром.  

8. Нахождение производной обобщенной функции.              

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Блиев Н.К. Функционалдық анализ ( қысқаша курс ): Оқулық.- Алматы: 

Қазақ университетi , 2014.-166 б. 

2. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и 

функционального анализа. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 572 с. 

3. Садовничий В.А. Теория операторов. -М.Дрофа,2004.- 384 c. 
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4. Треногин В.А. Функциональный анализ. –М.,ФИЗМАТЛИТ,2007. 

5. Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу: Учеб.пособие.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005-240 с. 

6. Наурызбаев Қ.Ж. Функционалдық анализ.-Алматы, Fortress, 2007. 

Дополнительная: 

1. Антоневич А.Б., Князев П.Н., РадыноЯ.В. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу/ Под.ред. С.Г.Крейна. Изд.2-е, стереотипное.-

М.:Едиториал УРСС, 2004.-208 с. 

2. Городецкий В. В., Нагнибида Н. И., Настасиев П. П. Методы решения 

задач по функциональному анализу.-М.: Издательство:  Либроком, 2010 

3. Иосида К. Функциональный анализ.- М.: ЛКИ, 2010. 

4. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ.-М., Невский 

Диалект, БХВ-Петербург,2004 

5. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы  функционального анализа .- 

СПб.: Издательство: Лань, 2009.- 520 с. 

6. Рудин У. Функциональный анализ.2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Издательство: Лань, 2005.-448 с. 

7. Федоров  В.М. Курс функционального анализа: Учебник.- СПб.: 

Издательство: Лань, 2005.-352 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5027328/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4006831/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856488/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856488/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/


140 
 

 

МАЗМҰНЫ 

 

р

/с 

Пәннің аты беті 

1.  Кәсіби қазақ  тілі ....................................................................... 3 

2.  Кәсіби бағытталған шет тілі ..................................................... 11 

3.  Математикалық талдау І .......................................................... 19 

4.  Математикалық талдау ІІ .......................................................... 26 

5.  Сызықтық алгебра ................................... .................................. 34 

6.  Аналитикалық геометрия ......................................................... 39 

7.  Дифференциалдық теңдеулер ................................................... 45 

8.  Ақпараттық технологиялар.... ................................................ 51 

9.  Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика .... 56 

10.  Функционалдық анализ ................................................................ 65 

11.  Профессиональный русский язык ............................................ 72 

12.  Профессионально-ориентированный иностранный язык ..... 80 

13.  Математический анализ І ....................................................... 88 

14.  Математический анализ ІІ ....................................................... 96 

15.  Линейная алгебра..................................................................... 103 

16.  Аналитическая геометрия ....................................................... 108 

17.  Дифференциальные уравнения ................................................ 114 

18.  Информационные технологии  ............................................... 120 

19.  Теория вероятностей и математическая статистика................. 125 

20.  Функциональный анализ  ......................................................... 133 

 

 

 

 


