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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (81 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 81).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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филология ғылымдарының кандидаты, доцент Егізбаева Н.Ж. 

физика-математика ғылымдарының кандидаты Туралина Д.Е. 

 

Пікір жазғандар: 

физика-математика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 
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физика-математика ғылымдарының докторы, Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогигкалық университетінің профессоры Ершина А.К. 

 

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 

қатысымда (іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда, 

ғылыми семинарлар мен конферецияларда 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, 

механика және т.б. хабар береді); 

 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің түрлі 

аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты меңгеру, 
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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 

құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі 
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білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді механика 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; механика саласындағы (теориялық 

және аспан механикасы; деформацияланатын қатты дене механикасы; сұйық, 

газ және плазма механикасы; машиналар мен роботтытехникалық жүйелер 

механикасы) 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. Механика, математика салаларындағы белсенді қолданылатын 

терминологияны білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін 

ұтымды қолдана алуы;  

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі механика, математика 

салаларындағы «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. Механика саласындағы (теориялық және аспан механикасы; 

деформацияланатын қатты дене механикасы; сұйық, газ және плазма 

механикасы; машиналар мен роботтытехникалық жүйелер механикасы ) 

маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 

қалыптастыра білуі керек. 
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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;  

 Механика мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу 

және оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 Механика мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі 

түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 Механика мамандығы, елтанымдық, жалпы механика саласына қатысты 

тақырыптар 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 механика 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 терминжүйесі. 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 

механика саласына (теориялық және аспан механикасы; деформацияланатын 

қатты дене механикасы; сұйық, газ және плазма механикасы; машиналар мен 
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роботтытехникалық жүйелер механикасы) 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 

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, механика саласындағы (теориялық 

және аспан механикасы; деформацияланатын қатты дене механикасы; сұйық, 

газ және плазма механикасы; машиналар мен роботтытехникалық жүйелер 

механикасы )  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;  

 Механика 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-
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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.  

 

1.  Кәсіби лексика. Терминдік норма    
 Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Механика мамандығы, 

оның салаларына (теориялық және аспан механикасы; деформацияланатын 

қатты дене механикасы; сұйық, газ және плазма механикасы; машиналар мен 

роботтытехникалық жүйелер механикасы ) қатысты тақырыптар саласында 

әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән белгілер. Термин 

қолдануға қойылатын нормативті талаптар  

2. Кәсіби тілдің терминжүйесі. Терминжасам. Механика саласына 

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.  

3. Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы. Кәсіби 

тілдегі грамматикалық(морфологиялық, синтаксистік) нормадан ауытқу.   

4. 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 

5. 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.  

6. 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.  

7. 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. 

8. Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндаудың 

құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: баяндау-түсіндіру, баяндау-

дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың логикалық құрылымы 

9. Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Механика 

мамандығына сәйкес тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. 
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Тақырыптың түрлі септіктердегі зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын 

есімдікпен немесе синоним сөздермен алмастыру. Ғылыми 

тақырыпшалардың мәтін мазмұнын ашудағы орны. 

 

СӨЖ түрі 
Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады: 

 

Сөздік  Реферат Мақала  

Эссе  Сөзжұмбақ Жарнама  

Резюме Аударма жұмысы Пресс релиз  

Тұжырымдама 

(Аннотация) 

Сұрақ-жауап  Анықтамалық  

Жоспар Тест тапсырмалары Нұсқаулық  

Тезис Сканворд Шолу  

Сұхбат Сауалнама  Бейнебаян  

Таныстырылым  Комментарий   

 

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 жұмыстарының тақырыптары 

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

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

Математика тілінің ерекшеліктері. Негізгі математикалық символдардың 

пайда болу тарихы. 

2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Механика мамандығына, 

оның салаларына сәйкес сипаттау, хабарлау мәтіндерін даярлау.  

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

саламның ғылыми тілі», «Механика саласындағы ғылыми жетістіктер», 

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

саласындағы терминдердің дамуы мен қалыптасуы».  

4. Механика саласына қатысты берілген тақырып бойынша 

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. Механика мамандығына сәйкес мәтінге түйіндеме жасау. 

8. Механика мамандығына сәйкес тақырыпқа реферат жасау: рефератты 

презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

 Ежелгі дәуірдегі механика 

 Орта ғасырлар мен қайта өрлеу дәуіріндегі механика  

 XVII - ғасырдағы механика  

 XVIII-ғасырдағы механика  

 XIX - ғасырдағы механика 

 XX - ғасырдағы механика 

 Теориялық және аспан механикасы 

 Тұтас орта механикасы 

 Сұйықтар мен газдар механикасы;  

 Деформальды  қатты дене механикасы; 

 Машиналар мен роботты техникалық жүйелер механикасы  

 Механикадағы тәжірибелік  әдістер 

 Механиканың қазіргі мәселелері  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 
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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 беімделуге қабілетін арттыратын, 

интеллектуалдық және планетарлық ой- өрісін дамытатуға үлес қосатын, 

тәрбиелік қасиетін қүшейтетін факторға айналып отырғаны белгілі.   

«Кәсіби 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 «Кәсіби 

бағытталған шет тілі» пәні бакалавр даярлау бағдарламаларына кіретін  

курстар арасында орны ерекше. 

Кәсіби бағытталған шетел тілін оқыту құзіреттілік принциптеріне 

негізделеді, яғни білім алу үдерісінде студенттердің бойында күнделікті 
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тұрмысқа қажетті дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Нәтижесінде 

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. 

 «Кәсіби 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 отырылған бағдарлама 5В060300 – «Механика» 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;  

 түпнұсқадағы 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;  
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- өз мамандығына байланысты ауызша және жазбаша мәтіндерде  жиі 

кездесетін грамматикалық құбылыстарды жетік меңгеру;  

- халықаралық карым –қатынас жасау негізіндегі іскерлік хат –хабар 

алмаса білу;  

- мамандыққа қатысты ортада  қарым қатынас  жасау мақсатында  

сойлеу 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;  

-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. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

1 Механикаға кіріспе. Уақыт шақтарының топтары Indefinite.(Present/Past 

Perfect Continuous; Future Perfect) 

2 Күштер. Уақыт шақтарының топтары Perfect, Continuous.(Present/Past 

Perfect Continuous; Future Perfect) 

3 Күш моменті. Жәй сөйлем құрылымы. 

4 Табиғаттағы үйкеліс. Бағыныңқы құрмалас сөйлем құрылымы 

5 Жылдамдық және үдеу. Төл сөз және төлеу сөз 

6 Тепе-теңдік күйі. Ырықсыз етіс 

7 Ньютон заңы. Уақыт шақтарының келісуі 

8 Теориялық механикаға кіріспе 

9 Тұтас орта механикасына кіріспе 

10 Сұйықтар және газдар механикасына кіріспе 

 

 



15 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Пәннің мақсаты мен міндеттері: 

«Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәнінің  басты мақсаты 5В060300 – 

«Механика» 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 

"Кәсіби 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, интергративтік оқу түрлерін 

(іздестірілетін, қаралатын, зерттелетін), тыңдау және жазбаша сөйлеу 

дағдыларын (аннотациялау, түйіндемелеу), жазбаша және ауызша аудару 

дағдыларын дамытуға аса көңіл бөледі. 

Кәсіби 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 

                           

Механикаға кіріспе 

Негізгі ұғымдар мен терминдер. Механиканың негізгі теориялық 

мәселелері. Механиканың негізгі бөлімдері. 
 

Күштер 

Беттік және кеңістік күштері. Күш моменті. Жинақталатын күштер 

жүйесі. Серпімділік күші. Гравитация күші. Үйкеліс күші. Ауырлық күші. 

Горизонталь беттегі дененің салмағы. Дененің салмағын азайту және 

үлкейту. Шамадан артық жүк тиеу. 
 

Күш моменті 

Бұраушы момент. Айналу моменті. Иін. Импульс моменті. Механикалық 

жұмыс. 
 

Табиғаттағы үйкеліс 

Үйкелу бұрышы және конусы. Сырғанау үйкелісі. Тербеліс үйкелісі. 

Тыныштық үйкелісі. Үйкеліс өзара әсері. Үйкеліс коэффициенті. 
 

Жылдамдық және үдеу 

Скаляр және векторлық шамалар. Жылдамдық. Бұрыштық жылдамдық. 

Үдеу. Толық үдеу. Нормаль (центргетартқыш) және тангенциал үдеулер. 

Жылдамдықтарды қосу заңы. 
 

Тепе-теңдік күйі 

Тепе-теңдік. Механикалық тепе-теңдік. Денелердің тепе-теңдік шарты. 

Орнықты және орнықсыз тепе-теңдік. Тіреу ауданы. Термодинамикалық 

және химиялық тепе-теңдік. 

Ньютон заңы 

Инерция күші. Инерция заңы. Масса. Ньютон заңдары. Бүкіләлемдік 

тартылыс заңы. 
 

Теориялық механикаға кіріспе 

Абсолют қатты дене және қатты денелер жүйесі. Санақ жүйесі. 

Кинематика. Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстар. Жазықпараллель 

қозғалыс. Күрделі қозғалыс. Статика. Статикадағы бастапқы орындар 

(аксиомы). Байланыстар және байланыс реакциялары. Динамика. 

Инерциальды санақ жүйесі. Динамика есептері. 
 

 

 



17 
 

Тұтас орта механикасына кіріспе 

Тұтас орта механикасының негізгі гипотезалары. Тұтас орта қозғалысын 

сипаттау әдістері. Қозғалыс траекториясы, ағын сызығы. Орнықталғын 

(стационар) қозғалыс. Жылдамдық өрісіндегі құйын. Деформация. 

Деформация және деформация жылдамдығының тензоры 
 

Сұйықтар және газдар механикасына кіріспе  

Турбулентік және турбуленті ағындар. Кеуекті орта. Кеуекті ортадағы 

ағындарды модельдеу ерекшеліктері.  Наномеханика.  
 

                                                    СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚ 
 

Семинарлық сабақтарды шетел тілі оқытушылары жүргізеді. Бұл 

семинар сабақтарына шетел тілінде дәріс оқитын мамандық бейіндік 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.  
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ ЖҰМЫСЫ 
 

Студенттердің өз бетінше жұмысы (СӨЖ) дидактикалық үгіттік 

міндеттерді өз бетінше орындауы бағытталған, танымдық әрекеттерге 

қызығушылығын қалыптастыратын және өзі үйренетіншетел тілі саласында 

білім деңгейін тереңдететін студенттің оқу жұмысының ерекше бір түрі.  

Студенттерлің өз бетінше жұмысы оның шығармашылық белсенділігін 

арттыратын, оқу материалын меңгеруге, зерттеу тұрғысында қарауды 

қамтамасыз ететін практикалық мақсаттарды жүзеге асырумен байланысты.  

Студенттердің өз бетінше жұмыс 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 

жұмісы 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; 
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- 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 бетті 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. Полякова Т. Ю., Синявская Е. В., Тынкова О.И., Улановская Э. С. 

Английский язык для инженеров. – Москва: Высшая школа.–. 2007 

(адрес в интернете https://drive.google.com/file/d/0B-Osk7FH2zPJZ2xBajZxakRSY2M/view 

2. Синявская Е., Тынкова О. Английский язык для инженеров. – Высшая 

школа. – ISBN 5-06-003733-9. - 2000 

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. 

 

Қосымша: 
1. Mark Ibbotson Cambridge English for Engineering Student's Book with 

Audio CDs (2). – ISBN 9780521715188. – 2008 

2. Oxford English for Careers: Engineering 1 Student's Book. – ISBN  978-0-

19-457949-0. - P. 136 

3. Особенности написания научных статей на английском языке не 

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

4. Особенности деловой переписки на техническом английском языке 

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

  Примечание: В зависимости от специальности список литературы в рабочей 

программы может быть даполнен необходимыми учебниками и учебными пособиями. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B-Osk7FH2zPJZ2xBajZxakRSY2M/view
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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МТ I  1203   МАТЕМАТИКАЛЫҚ  ТАЛДАУ - 1 

көлемі 3 кредит 

   Авторлары: 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор Тоқыбетов Ж.Ә. 

аға оқытушы Рзаева Г.Қ 

 

Пікір жазғандар: 

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Тунгатаров А.Б. 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Мадалиева С .Н.  

   

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», 

«Ғарыштық 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.  

Пререквизит: 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.  

Постреквизит: математикалық талдау, алгебра, геометрия, 

дифференциалдық теңдеулер, функционалдық талдау пәндерінің әртүрлі 

бағыттары бойынша  арнайы және  элективті курстар. 

  «Математикалық  талдау-1»  курсын жақсы меңгерген студент: 

- 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, 
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-  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, сонымен қатар 

интегралдардың  қолдануларын  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 

 

1 Кіріспе 

2 Нақты сандар және жиындар теориясы 

3 Тізбектер теориясы 

4 Шектер теориясы  

5 Жоғарғы және төменгі шектер  

6 Анықталмаған интеграл 

7 Нүктедегі функция шегі 

8 Шектің бар болуының Коши критерийі 

9 Үзіліссіз функциялар 

10 Функцияның біркелкі үзілліссіздігі 

11 Нүктедегі функцияның дифференциалдануы 

12 Жоғары реттік дифференциалдар мен туындылар 

13 Тейлор формуласы 

14 Функция  графигінің  сүлбесі 

15 Анықталмаған интеграл 

16 Рационал функцияларды интегралдау 

 

КІРІСПЕ 

 

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 
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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.   

Математикалық  талдаудың  заманауи  дамуы оның  қолдану  аясының  

кеңеюімен байланысты қарқындап дамуда. 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. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Нақты сандар және жиындар теориясы 

Математикалық талдау пәні, жиын мен логикалық символика жайлы 

ақпарат.  Нақты сандар: R жиынының алгебралық қасиеттері. Нақты сандарға 

амалдар қолдану, Архимед принципі. R нақты сандар жиынының 

толықтығының принциптері: сандық жиынның нақты жоғарғы (төменгі) 

шектерінің бар болуы, ішкі кесінділер принципі, ақырғы жабын туралы 

лемма.  
 

Тізбектер теориясы 

 Шектер теориясы: сандық тізбектің шегі; шектің негізгі қасиеттері және 

оның бар болу белгілері; жиынның шектік нүктелері және тізбекке 

қосылатындарды белгілеу жайлы Больцман-Вейерштрасс теоремасы; «е» 

саны, жоғарғы және төменгі шектер; шектің бар болуының Коши критериі.  
 

Функцияның шегі 

R тополгиясы; нүктедегі функция шегі; шектер қасиеттері; шексіз аз 

аргумент синусының аргументке қатысты шегі; шектердің жалпы теориясы; 

фильтр базисі бойынша (база бойынша) функция шегі; шектің негізгі 

қасиеттері; шектің бар болуының Коши критериі; базадағы функция әрекетін 

салыстыру; «о», «О», «~» символдары. 

Үзіліссіз функциялар: үзіліссіз функцияның локалдық қасиеттері; үзіліс 

нүктесі; кесіндіде үзіліссіз функцияның шектелгендігі; ең үлкен және ең 

кішкентай мәннің бар болуы; барлық аралық мәндер бойынша өту; кесіндіде 

үзіліссіз функцияның біркелкі үзіліссіздігі; монотонды функциялар, кері 

функцияның бар болуы және оның үзілліссіздігі, қарапайым функциялардың 

үзіліссіздігі. 
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Дифференциалдық  есептеулер 

Туындылар мен дифференциалдар: нүктедегі функцияның 

дифференциалдануы; нүктедегі туынды, дифференцал және оның 

геометриялық мағынасы; туындының механикалық мағынасы; 

дифференциалдау ережелері; жоғары реттік дифференциалдар мен 

туындылар; Лейбниц формуласы. Дифференциалдық санаудың негізгі 

теоремалары және олардың қосымшасы: ақырғы өсімшелер туралы Ролль, 

Лагранж және Коши теоремалары; Тейлордың локалдық формуласы; 

қарапайым функциялардың асимптотикалық ыдырауы; қалдық мүшесі бар 

Тейлор формуласы; функцияны зерттеуде дифференциалдық санауды 

қолдану, тұрақтылық белгілері, монотондылық, экстремумдер, дөңестік, иілу 

нүктелері, анықталмағандықты ашу, геометриялық қосымшалар.   Функция  

графигінің  сүлбесі. 
 

 Анықталмаған интеграл 

Анықталмаған интеграл: алғашқы функция, анықталмаған интеграл 

және оның негізгі қасиеттері; интегралдау формулаларының кестесі; 

айнымалыны ауыстыру; бөліктеп интегралдау; рационал функцияларды 

интегралдау; кейбір қарапайым иррационал және трансцендент 

функцияларды интегралдау.  
 

СЕМИНАР  САБАҚТАРЫНА  ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР  

ҮЛГІСІ 
 

1. Математикалық  индукция  әдісі. 

2. Сандық  жиынның  шекаралары. 

3. Монотонды  тізбектер. е  саны. 

4. Тізбек  үшін   Коши критерийі. 

5. Тізбектің  дербес  шектері. 

6. Тамаша  шектер. 

7. Функция  үзіліссіздігі. 

8. Ферма, Ролль, Лагранж, Коши  теоремалары. 

9. Лопиталь  ережесі. 

10. Тейлор формуласы. 

11. Анықталмаған интеграл 

12. Бөлшектеп интегралдау және айнымалыны ауыстыру 

13. Рационалды функцияларды интегралдау 

14.  Остроградский әдісі 

15. Квадраттық  иррационалдықты  интегралдау 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР  ҮЛГІСІ 
 

1. Жиындар  және  оларға  қолданылатын  амалдар. 

2. Бос емес  сандық  жиынның  супремумы және инфимумы. 

3. Шектің  анықтамасы  бойынша тізбектің шегін  табу. 

4. Коши  критерийімен  тізбек жинақтылығын  дәлеллеу. 
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5. Тізбектің  жоғарғы  және  төменгі  шектерін  табу. 

6. Шексіз  аз  және  шексіз  үлкен  шамалардың  жинақтылығы. 

7. Квадраттық  иррационалдықты  интегралдау. 

8. Дифференциалдық  биномды  интегралдау. 

9. Эйлер  алмастыруларын  қолданып  интегралдау. 

10. Интегралдау формулаларының кестесі. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ   ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР  ҮЛГІСІ 
 

1. Шектерді  есептеу  әдістері. 

2. Эквивалентті шамалардың таблицасы. 

3. Функцияның  бірқалыпты  үзіліссіздігі. 

4. Функция  туындысы. 

5. Дифференциалдау  ережелері. 

6. Жоғарғы  ретті  туындылар. Лейбниц  формуласы. 

7. Функцияны  зерттеп, графигін  салу. 

8. Остроградский  әдісі. 

9. Кейбір иррационалды және трансцендентті функцияларды жай интегралдау. 

10. Тригонометриялық  функцияларды интегралдау. 
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МТ II  1204   МАТЕМАТИКАЛЫҚ  ТАЛДАУ - 2 

 

көлемі 3 кредит 

 

Авторлары: 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор Тоқыбетов Ж.Ә. 

аға оқытушы Рзаева Г.Қ 

 

Пікір жазғандар: 

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Тунгатаров А.Б. 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Мадалиева С .Н.  

 

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», 

«Ғарыштық 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.  

Пререквизит: «Математикалық талдау-2» пәнін меңгеру үшін  

«Математикалық талдау-1» пәнін жақсы білу керек, сонымен қатар 

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

геометрия»   пәндерінің  кейбір  тарауларын  білген орынды.  

Постреквизит: «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-2»  курсын жақсы меңгерген студент: 

- 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, 
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- 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 

 

1 Кіріспе 

2 Анықталған  интеграл 

3 Анықталған интеграл қасиеттері  

4 Ньютон-Лейбниц формуласы  

5 Бөліктеп интегралдау  

6 Физикалық, механикалық, геометриялық қолданылуы 

7 Көп айнымалылар функциялары 

8 Көп айнымалы функциялар, шектері, үзіліссіздігі 

9 Көп айнымалы функциялардың дифференциалы және дербес 

туындылары 

10 Жоғарғы ретті дербес туындылар мен дифференциалдар 

11 Көп айнымалы функциялардың экстремумы 

12 Сандық қатарлар 

13 Сандық қатарлардың жинақтылығы 

14 Фунционалдық қатарлар 

15 Дәрежелік қатарлар 

16 Функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеу 

 

Кіріспе 

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  
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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, тиімді басқару, экстремальды есептер  теориясы  

т.б.  пәндерді  жақсы  меңгеру мүмкін емес.   

Математикалық  талдаудың  заманауи  дамуы оның қолдану  аясының  

кеңеюімен байланысты қарқындап дамуда. 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. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Анықталған  интеграл 

Анықталған интеграл: анықталған интегралды түсінуге әкелетін есептер; 

Риман анықталған интегралы; интегралдану критерийлері; үзіліссіз, 

монотонды, үзіліс нүктелерінің саны ақырлы шенелген функциялардың 

интегралданатындығы; анықталған интеграл қасиеттері, орта мән туралы 

теорема; айнымалы жоғарғы шегі бойынша дифференциалдау; үзіліссіз 

функцияның алғашқы функциясының болуы; анықталған интегралдың 

анықталмаған интегралмен байланысы: Ньютон-Лейбниц формуласы; 

айнымалыны ауыстыру; бөліктеп интегралдау; доға ұзындығы және басқада 

физикалық, механикалық, геометриялық  қосымшалар; шектелген вариация 

функциясы; шектелген вариация функциясын көрсету туралы теорема және 

негізгі қасиеттері; Стилтьес интегралы. Стилтьес интегралының бар 

екендігінің белгілері және оны есептеу. 
 

Көп  айнымалыдан  тәуелді  функция 

      Көп айнымалылар функциялары: n өлшемді Евклид кеңістігі; евклид 

кеңістігінің нүктелік жиындарының негізгі метрикалық және топологиялық 

сипаттамаларына шолу; көп айнымалы функциялар, шектері, үзіліссіздігі; 

үзіліссіз функциялардың қасиеттері; көп айнымалы функциялардың 

дифференциалы және дербес туындылары; бағыт бойынша туынды; 

градиент; дифференциалдануыдың жеткілікті шарттары; жанама бет және 

бетке нормаль; күрделі функцияларды дифференциалдау; жоғары реттік 

дербес туындылар, аралас туындылардың қасиеттері; жоғары реттік 

дифференциалдар; бірнеше тәуелсіз айнымалылары бар функция үшін 

Тейлор формуласы; экстремум;  шартты экстремум.    
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Қатарлар 

 Қатарлар мен функционалды тізбектер, біркелкі жинақтылық: біркелкі 

жинақтылықтың белгілері; шектік өту туралы теорема; үзіліссіздік, мүше 

бойынша интегралдау және дифференциалдау туралы теоремалар; дәрежелік 

қатарлар, жинақтылық радиусы, Коши-Адамар формуласы; біркелкі 

жинақтылық, Коши-Адамар формуласы; біркелкі жинақтылық және 

дәрежелік қатар қосындысының үзіліссіздігі; дәрежелік қатарларды мүше 

бойынша интегралдау және дифференциалдау; Тейлор қатары; қарапайым 

функцияларды дәрежелік қатарларға ыдырату; Тейлор формуласының 

көмегімен функцияны көпмүшемен ауыстыру кезіндегі қателікті бағалау; 

комплексті мүшелері бар қатарлар; Эйлер формуласы; жуықтап есептеулерде 

қатарларды қолдану; үзіліссіз функцияларды көпмүшелермен жуықтау 

туралы Вейерштрасс теоремасы. 
 

СЕМИНАР  САБАҚТАРЫНА  ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР  

ҮЛГІСІ 
 

1. Анықталған интегралдар.  

2. Анықталған  интегралда айнымалыны  ауыстыру 

3. Анықталған  интегралды   бөліктеп  интегралдау.  

4. Көп  айнымалыдан  тәуелді  функцияның  шегі. 

5.  Олардың үзіліссіздігі және дифференциалданатындығы.  

6. Дербес  туындылар  мен  дифференциал.  

7. Жоғарғы  ретті  дербес  туындылар  мен  дифференциалдар.  

8. Көп  айнымалыдан  тәуелді  функцияның  экстремумы. 

9.  Шартты экстремум.  

10. Сандық қатарлар. 

11.  Даламбер, Коши,    Раабе  және Гаусс  белгілері.  

12. Таңбасы  айнымалы  қатарлар. Лейбниц  белгісі. 

13.   Функционалдық қатарлар және тізбектер. 

14.  Вейерштрасс, Абель  және  Дирихле  белгілері.  

15.   Дәрежелік қатарлар және жинақталу  облысы.  Функцияны  дәрежелік  

қатарға  жіктеу. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР  ҮЛГІСІ 
 

1 Риман интегралын жуықтап есептеу әдістері және олардың геометрияда, 

механикада, физикада және экономикадағы қолданылулары.   

2 Шартты экстремум. Лагранж  көбейткіші. 

3 Салыстыру  белгілері. 

4 Интегралдық белгі. 

5 Стирлинг формуласы. 

6 Функцияларды  дәрежелік  қатарға  жіктеу. 
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7 Бірқалыпты  жинақтылықтың  жеткілікті  белгілері. 

8 Дәрежелік қатарлардың жинақталу радиусы. 

9 Коши-Адамар  формуласы. 

10 Дирихле  белгісі. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ   ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР  ҮЛГІСІ 
 

1. Ньютон-Лейбниц  формуласы.  

2. Анықталған  интегралдың  кейбір  қолданулары. 

3.  Көп  айнымалыдан  тәуелді  функцияның  үзіліссіздігі. 

4. Күрделі  функцияның  дифференциалдануы. 

5. Сильвестр  критерийі. 

6. Шартты және абсолютті жинақталуы. 

7. Айқын емес функциялар.   

8. Бірқалыпты жинақталу, үзіліссіздік.  

9. Функционалдық қатардың қосындысының  үзіліссіздігі. 

10. Функционалдық қатарды мүшелеп интегралдау  және  дифференциалдау.  
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 

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

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

3. Ильин В., Позняк Э. Основы математического анализа,  М. в 2 частях, 

2005. 

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

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

математическому  анализу, 2004. 

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

анализу. М.: Наука, 2005. 
 

Қосымша: 

1. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления.  М.,2002. 
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3. Бараненков Г.С. Задачи и упражнения по матем. анализу, 2001. 

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

5. Токибетов Ж.  Некоторые главы математического анализа. 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. Краткий  курс  математического  анализа 2005. 

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

10. Токибетов Ж.А Некоторые главы математического анализа.  А. 2011. 
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AlgAG 1205 – АЛГЕБРА ЖӘНЕ АНАЛИТИКАЛЫҚ ГЕОМЕТРИЯ 

 

көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

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

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

 

Пікір жазғандар: 

математика саласындағы PhD-докторы, Сүлейман Демирел атындағы 

Университетінің Инженер және жаратылыстану ғылымдары факультеті аға 

оқытушы Исмаилов Н. А. 

физика-математика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ профессор Мухамбетжанов С.Т. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Алгебра және аналитикалық геометрия» пәні студенттерді 

геометрияның негізгі түсініктерімен және басқа пәндер үшін қажет 

алгебралық әдістермен таныстыру, студенттерге координаталар әдісінің, 

сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешу стандартты әдістерінің, 

матрицалық есептеулердің көмегімен геометриялық есептерді еркін 

шығаруды үйрету, екінші ретті қисықтардың және беттердің канондік 

берілуімен таныстыру, олардың координаталық остер мен жазықтықтармен 

қиылысуын зерттеу арқылы формасын анықтап, кескіндеуді үйрету.    

Типтік бағдарлама 5В060300 – Механика бағыты бойынша типтік оқу 

жоспарына сәйкес дайындалған және студенттерге геометриялық 

нысандардың қасиеттерін зерттеудің аналитикалық әдістерімен таныстырып, 

жалпы алгебра мен сызықты алгебраның негізгі ұғымдары мен әдістерін 

меңгеруге жол ашады.  

«Алгебра және 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 теңдңеулері; 

- комплекс сандарға қолданатын формулалар; 

- анықтауыштарды есептеу әдістері; 

-  матрицаларға қолданатын амалдар; 

- теңдеулер жүйесін шешу әдістері; 

- қисықтар мен беттердің канондық теңдеулері. 

Студент төмендегі міндеттерді жасай алуы тиіс: 

- векторларға қатысты тепе-теңдіктерді дәлелдеу;  
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- векторлардың скаляр, векторлық және аралас көбейтінділеріне қатысты 

есептерді шығару; 

- түзу мен жазықтыққа қатысты есептерді шығару; 

- комплекс сандардың алгебралық түрінен тригонометриялық түріне 

көшу, дәрежеге келтіру мен түбір есептеу; 

- анықтауыштарды есептеу; 

-  матрицаларға қолданатын амалдарға қатысты есептерді шығару; 

- қисықтарға қатысты негізгі есептерді шығару. 

Студенттің төмендегі біліктіліктері болуы тиіс: 

- осы пәнде берілген негізгі түсініктерді еркін пайдалана алу;  

- осы пәннің негізгі тұжырымдарын дәлелдеуді білу;  

- матрицалар және анықтауыштарға, векторлар, түзулер, жазықтықтар, 

қисықтарға, беттерге қатысты негізгі үлгілі есептерді шығара алу. 

құзыретті болуы тиіс:  

- аналитикалық геометрия мен сызықтық алгебраның 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.  Комплекс сандар  

3.  Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі. Гаусс әдісі 

4.  Матрицалар және оларға амлдар колдану 

5.  Анықтауыштар және олардың негізгі қасиеттері. Крамер ережесі 

6.  Кері матрица. Матрицалық теңдеулер 

7.  Векторлық кеңістіктер 

8.  Матрица рангісі. Кронекер-Капелли теоремасы 

9.  Векторлық алгебра  

10.  Векторлар көбейтінділері 

11.  Жазықтықтағы  түзу 

12.  Кеңістіктегі түзу мен жазықтық 

13.  Екінші ретті қисықтардың канондық теңдеулері 

14.  Екінші ретті беттердің канондық теңдеулері 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Жоғарғы алгебра мен аналитикалық геометрия мектеп бағдарламасын-

дағы элементар алгебра мен геометрияның жалпылануымен дамытылуы 

болып келеді. Мектеп алгебрасында негізгі сұрақтардың бірі – ол екі, үш 

белгісіздерден тұратын теңдеулер жүйесінің шешімін табу немесе бір айны-

малылы квадрат және биквадрат теңдеулерінің түбірлерін табу болып 

табылады. 

Жоғарғы алгебрада бұл бағыттар әрі қарай зерттеліп, кезкелген сызықты 

теңдеулер жүйелері зерттеледі. Бұл теңдеулердің саны мен белгісіздер саны 

тең болғанда, шешім табу үшін анықтауыш аппараты еңгізіледі. 

Алайда, теңдеулердің саны мен белгісіздер саны тең емес болғанда, бұл 

аппарат жеткіліксіз болып, матрицалар теориясы қажет болады. Ал бұл 

теория дамытыла келе, теңдеулер жүйелерінен тыс салалардан да қолданыс 

тапты. 

Екінші жағынан, сызықты теңдеулер жүйелерін зерттеу көпөлшемді 

кеңістіктерді қарастыруды талап етті – векторлық кеңістіктерді. Бұл 

кеңістіктер басқа да математикалық зерттеулер мен қатар физика, 

механикада кеңінен қолданылады.  

Сондай-ақ, алгебра сандық объектілерді қарастырып, оларға алгебралық 

амалдар – қосу, көбейту – енгізіп, зерттейді. Бірақ, кейбір өте маңызды 

жағдайларда, олардың қасиеттері коммутативтілікті немесе ассоциативтікті 

сақтамайды, немесе көбейтуге қатысты кері элементтері табылмайды. 

Ал аналитикалық геометрия Декарт еңгізген координаттар әдісімен 

геометриялық объектілерді зерттеуді көздейді. Аналитикалық геометрия 

геометриялық фигураларды нүктелер координаталар арасындағы байланыс 

арқылы зерттейді. Сонымен, кез-келген  фигураны бір геометриялық шартты 

қанағаттандыратын нүктелер жиыны ретінде қарастыруға болады. Ол шартты 

нүкте координаталары x пен y-ті байланыстыратын алгебралық теңдеу 

түрінде жазуға болады.   

Аналитикалық геометрияның негізгі әдісі – теңдеу арқылы жазылған 

фигураның қасиеттерін алгебраның көмегімен зерттеу. 

«Алгебра және аналитикалық геометрия» пәнінің  негізгі мақсаты - 

студенттерді геометриялық нысандардың қасиеттерін зерттеудің 

аналитикалық әдістерін үйрету және сызықтық алгебра мен жалпы 

алгебраның негіздерімен таныстыру.  

Пәнді игеру үшін жалпы білім беру мектебінің оқу бағдарламасындағы 

элементар математиканың бағдарламасын игеру жеткілікті.  

«Алгебра және аналитикалық геометрия» пәнінің міндеті – 

студенттердің математикалық ой–өрісін кеңейту мен дамыту және осы 

пәннің негізгі ұғымдары мен әдістерін келесі оқылатын курстармен 

байланыстырып, қолдануды үйрету.  
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«Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра» «Математикалық 

талдау 1» пәнімен тығыз байланыста және «Математикалық талдау 2», 

«Дифференциалдық теңдеулер және  математикалық  физика  теңдеулері», 

«Есептеу әдістері», «Теориялық механика», «Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика» пәндерінің бастапқы негізі болып саналады. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Комплекс сандар  

Комплекс сандардың анықтамасы.  Алгебралық түрі. Комплекс сандарға 

қолданатын амаладар. Комплекс санды жазықтықта белгілеу. Комплекс 

санның тригонометриялық түрі. Муавр формуласы. Комплекс сандардан n-

дәрежелі түбір есептеу.  
 

Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі. Гаусс әдісі  

Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі. Үйлесімділігі мен анықталуы. 

Элементар түрлендірулер. Эквивалент жүйелер.  Сызықтық алгебралық 

теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен зерттеу.  
 

Матрицалар және оларға амалдар колдану 

Матрицаларға қолданатын амалдар: матрицаларды қосу, санға көбейту, 

транспонирлеу, матрицаны матрицаға көбейту. Амалдардың қасиеттері.  
 

Анықтауыштар және олардың негізгі қасиеттері. Крамер ережесі 

Екінші және үшінші ретті анықтауыштар. Алмастырулар. Инверсия, 

транспозиция, алмастырудың жұп-тақтығы. n-ретті анықтауыштар. 

Анықтауыштардың негізгі қасиеттері. Анықтауышты есептеу әдістері. 

Минор және алгебралық толықтауыш. Лаплас теоремасымен оның салдары. 

Крамер ережесі.  
 

Кері матрица. Матрицалық теңдеулер  

Кері матрица, ерекше және одақтас матрицалар ұғымдары. Керілену 

критерийі. Кері матрицаны алгебралық толықтауыштар арқылы есептеу. 

Матрицалық теңдеулер. 
 

Векторлық кеңістік 
Векторлық кеңістік ұғымы. Векторлардың сызықтық комбинациясы. 

Векторлардың сызықтық тәуелділігі мен тәуелсіздігі және олардың 

қасиеттері. Кеңістіктің базасы мен өлшемділгі. Берілген базадағы вектор 

координаталары. 
 

Матрица рангісі. Кронекер-Капелли теоремасы  

Матрицаның рангісі туралы түсінік. Ранг туралы теоремалар. САТЖ-

ның үйлесімділік белгісі - Кронекер-Капелли теоремасы. Біртекті жүйенің 

фундаменталды шешімі. 
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Векторлық алгебра және координаталар әдісі 

Вектор бағытталған кесінді ретінде. Қолданылатын амалдар. 

Векторлардың сызықтық тәуелділігі және тәуелсіздігі: векторлардың 

сызықтық тәуелділігінің геометриялық мағынасы. Түзуге және жазықтыққа 

түсірілген вектордың проекциялары. Аффиндік  және декарт координаттар 

жүйелері. Аналитиаклық геометрияның қарапайым есептері. 
 

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. 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. Жартыжазықтықтар. 
 

Кеңістіктегі түзу мен жазықтық 

Жазықтықтың  әр түрлі теңдеулері. Нормал векторы. Екі жазықтықтың 

өзара орналасуы. Жазықтықтардың арасындағы бұрыш. Нүктеден 

жазықтыққа дейінгі арақашықтық. Жартыкеңістіктер. 

Кеңістіктегі түзудің әр түрлі теңдеулері. Екі түзудің өзара орналасуы. 

Түзулердің арасындағы бұрыш. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. 

Түзумен жазықтықтың арасындағы бұрыш.  
 

Екінші ретті қисықтардың 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 беттердің канондық теңдеулері 

Канондық теңдеулері бойынша екінші ретті беттерді айналдыру, созу 

және қиылыстыру арқылы зерттеу. Эллипсоидтар, гиперболоидтар және  

параболоидтар, олардың канондық теңдеулері және жазықтықтармен 

қималары. Цилиндрлік және конустық беттер. Екінші ретті беттердің тік 

жасаушылары. 
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Комплекс сандарға амалдар қолдану. Алгебралық түрі.  

2. Комплекс санның тригонометриялық түрі. Муавр формуласы. Комплекс 

сандардан n-дәрежелі түбір есептеу. 

3. Сызықтық теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен зерттеу. Үйлесімді 

анықталған жағдай.  

4. Сызықтық теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен зерттеу. Үйлесімді 

анықталмаған және үйлесімсіз жағдайлар.  

5. Алмастырудың жұп-тақтығы. 

6. Анықтауышты есептеу әдістері: қасиеттері бойынша, Лаплас теоремасы 

мен оның салдары бойынша – анықтауышты қатар, баған бойынша 

жіктеу. 

7. Кері матрица. Матрицалық теңдеулер. 

8. Вектролар жүйесінің және матрицаның рангісі. 

9. Векторлық алгебра. 

10. Аналитиаклық геометрияның қарапайым есептері. 

11. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі. Екі вектордың векторлық және үш 

вектордың аралас көбейтіндісі. 

12. Жазықтықтағы түзудің теңдеулері.  

13. Кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың теңдеулері. Екі жазықтықтың өзара 

орналасуы. 

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

орналасуы және арасындағы бұрыш.  

15. Екінші ретті қисықтардың канондық теңдеуі. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Көпмүшеліктер. Горнер схемасы. Евклид алгоритмі. 

2. Кері матрицаны есептеу Гаусс-Жордан әдісі. 

3. Поляр, цилиндрлік  және сфералық координаттар жүйелері. 

4. Сызықтық қабықшалар және олардың өлшемділігі. Ішкі кеңістіктердің 

қосындысы мен қиылысуы.  

5. Евклид кеңістігі. Коши-Буняковский теңсіздігі.  

6. Бір базадан басқа базаға көшу.  

7. Сызықтық оператордың меншікті мәндері және меншікті векторлары. 

Сызықтық оператордың мінездемелік көпмүшесі.    

8. Шаршылы тұлғаларды канондық түрге келтіру.  

9. Инерция заңы. Оң анықталған шаршылы тұлғалар. Сильвестр белгісі.  

10. Топ, сақина, өріс туралы түсініктер, мысалдар. 
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Матрицаларға қолданатын амалдар. 

2. Екінші және үшінші ретті анықтауыштар.  

3. Крамер ережесі. 

4. Матрицаның рангісі.  

5. Кронекер-Капелли теоремасын қолдану.  

6. Біртекті жүйенің фундаменталды шешімін табу. 

7. Ішкі кеңістіктердің қосындысы мен қиылысуы.  

8. Ортогоналдау процессі. 

9. Векторлар жүйесін ортонормаланған базаға дейін толықтыру. 

10. Екінші ретті қисықтардың жалпы теңдеуі. 
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DT 2206  ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР 
 

көлемі 2 кредит 
 

Авторлар: 

педагогика ғылымдарының докторы, профессор Сулейменов Ж.  

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Дауылбаев М.К.  

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Алдибеков Т.М. 

аға оқытушы Уаисов А.Б. 
 

 Пікір жазғандар: 
физика-математика ғылымдарының докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ 

профессоры Алдашев С. 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ профессоры Тоқыбетов Ж. 
 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 

Дифференциалдық теңдеулер теориясы математиканың ең маңызды 

бөлімдерінің бірі болып табылады. "Дифференциалдық теңдеулер" пәні 

жаратылыстану мен техниканың көптеген есептерін зерттеудің қуатты қаруы 

саналатын іргелі математикалық пәндердің бірі бойынша студенттерді 

даярлауды қамтамасыз етеді. Пәнді оқытудың бағдарламасы 

дифференциалдық теңдеулердің шешімін таба білуге, оларды математикалық 

физика теңдеулері, механика, физиканың есептерін шешуге қолдана білуге 

қажетті білім алуды, қабілеттілік пен дағдыны қалыптастыруды қамтамасыз 

етуге тиісті. 

Курсты оқып-үйрену нәтижесінде студенттер: 

- дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі түсініктерін; 

интегралдаудың элементар әдістерін; дифференциалдық теңдеулер жүйесіне 

арналған Коши есебі шешімінің бар болуы және жалғыздығы туралы 

теореманы; Ляпунов бойынша орнықтылық теориясының негізгі түсініктері 

мен теоремаларын білуі тиіс; 

- оқып-білген теорияны шешімнің бар болуы және жалғыздығы туралы 

мәселені шешуге қолдануды; бастапқы және шеттік есептерді қоя білуді; 

Ляпунов теоремаларын қозғалыстың орнықтылығын зерттеуге қолдануды; 

сызықтық теңдеулер және теңдеулер жүйелеріне арналған Коши есебін 

шешуді; жазықтықтағы автономдық жүйелердің ерекше нүктелерінің 

типтерін анықтай алуды істей алуы керек. 

- дифференциалдық теңдеулердің типін дұрыс анықтай білуде; оларды 

шешудің әдіс-тәсілдерін таңдап алуда және бастапқы-шеттік шарттардың 

көмегімен шешуде; дифференциалдық теңдеулердің кейбір бөлімдеріне 

арналған арнайы әдебиеттерді өз беттерінше оқи білуде машықтануы тиіс. 

 - дифференциалдық теңдеулер саласындағы заманауи зерттеу 

әдістерінен қабілеттері болуы тиіс. 
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Пәннің пререквизиті: математикалық талдау, сызықты алгебра, 

аналитикалық геометрия пәндерін меңгеруі курсты оқытуға қажетті.  

Пәннің постреквизиттері: математикалық физика теңдеулері, 

теориялық механика, тұтас орта механикасы, арнаулы пәндер. 

  Іргелес пәндер: тиімділеу әдістері, комплексті айнымалы функциялар 

теориясы, есептеу математикасы, функционалдық талдау. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

  

№ Тақырыптар атауы 

1 Дифференциалдық теңдеулер теориясына кіріспе.  

2 Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер.  

3 Туындысы арқылы шешілген бірінші ретті теңдеуге арналған Коши 

есебі шешімінің бар болуы және жалғыздығы туралы теорема.  

4 Туындысы арқылы шешілмеген теңдеулер. Параметр енгізу әдісі. 

Ерекше шешімдер. 

5 Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер.  

6 Сызықты дифференциалдық теңдеулердің жалпы теориясы. n-ші 

ретті сызықты біртекті дифференциалдық теңдеулер.  

7 n-ші ретті сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеудің жалпы 

шешімінің құрылымы.  

8 n-ші ретті тұрақты коэффициентті сызықты біртекті 

дифференциалдық теңдеулер.  

9 Сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесінің жалпы теориясы. 

Сызықты біртекті дифференциалдық теңдеулер жүйесі.  

10 Сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеулер жүйесі.  

11 Тұрақты коэффициентті сызықты біртекті дифференциалдық 

теңдеулер жүйесінің іргелі шешімдер жүйесін құру.  

12 Автономдық жүйелер және орнықтылық теориясы. Автономдық 

жүйелер.  

13 Ляпунов бойынша орнықтылық.  

14 Дифференциалдық теңдеулердің сызықты емес жүйелері.  

15 Бірінші ретті дербес туындылы сызықты дифференциалдық 

теңдеулер.  
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Дифференциалдық теңдеулер механиканың қолданбалы есептерін 

шешуде өте кең қолданыста болатын математикалық ғылымның негізгі және 

маңызды бөлімдерінің бірі болып табылады. Механиканың көптеген есептері 

математикалық түрде дифференциалдық теңдеулердің көмегімен 

моделденеді. «Дифференциалдық теңдеулер» пәні теориялық механика, тұтас 
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орта механикасы, математикалық физика теңдеулері пәндерінің негізі болып 

табылады. Пәнді оқыту бағдарламасы дифференциалдық теңдеулерді шешуге 

және оларды механиканың, физиканың, математикалық физика теңдеулерінің 

есептерін шешу үшін қолдана білуге қажетті біліммен, істей білумен және 

машықтанумен қамтамасыз етуге тиісті. Дифференциалдық теңдеулер 

студенттердің математикалық қабілеттерін дамытады, олардың ғылыми 

дүниетанымын қалыптастырады, оқытудың кәделі және кәсіби бағытының 

мәнін түсінуге болысады, механика есептерінің математикалық моделдеу 

әдістерін меңгеріп алуға мүмкіндік береді. 

Пәнді оқытудың мақсаттары мен міндеттері 

Пәнді оқытудың негізгі мақсаты студенттерге дифференциалдық 

теңдеулер теориясының негіздеріне үйрету болып табылады. Қойылған 

мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қарастырылады: студенттерді 

дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі түсініктері мен әдістерімен 

таныстыру, оларды механика, физиканың нақты есептерін шешуде қолдана 

білуге үйрету, курстың практикалық бөлігінде студенттерді 

дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі теоремалары мен әдістерін 

қолдана білуге машықтандыру. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Дифференциалдық теңдеулер теориясына кіріспе 

Дифференциалдық теңдеулердің негізгі ұғымдары. Дифференциалдық 

теңдеулердің механикалық түсініктемесі, фазалық кеңістік, фазалық 

жылдамдықтар өрісі, бағыттар өрісі және интегралдық қисық түсініктері. 

Механика мен физиканың қолданбалы есептерін шешу үшін 

дифференциалдық теңдеулер құру: заттың радиоактивтік ыдырауы туралы 

есеп, материалдық нүкте қозғалысының түзу бойымен түсірілген күштің 

әсерінен қозғалысының теңдеуін, математикалық маятниктің аз 

қозғалысының теңдеуін шығару қорыту. 
 

Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер 

Квадратурамен шешілетін теңдеулер: айнымалылары ажыратылатын 

тендеулер, біртекті және оған келтірілетін теңдеулер, сызықты және оған 

келтірілетін теңдеулер, толық дифференциалды теңдеулер. Коши есебі 

шешімінің бар болуы және жалғыздығы туралы теорема. Туындысы арқылы 

шешілмеген теңдеулер. Параметр енгізу әдісі. Ерекше шешімдер. 

 

Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер 

Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулерді теңдеулер жүйесіне 

келтіру. Қалыпты жүйе үшін шешімінің бар болуы және жалғыздығы туралы 

теорема. Кез-келген ретті дифференциалдық теңдеулерге арналған Коши 

есебі шешімінің бар болуы және жалғыздығы туралы теорема. Реті 

төмендетілетін жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулерді шешу.  
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Сызықты дифференциалдық теңдеулердің жалпы теориясы 

n-ші ретті сызықты біртекті дифференциалдық теңдеулер. Шешімнің 

қасиеттері. Функциялардың сызықты тәуелділігі және тәуелсіздігі. Іргелі 

шешімдер жүйесі және оның бар болуы. Вронский анықтауышы. Лиувилль 

формуласы. Жалпы шешім туралы теорема. 

n-ші ретті сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеудің жалпы 

шешімінің құрылымы. Лагранждың тұрақтыларды вариациялау әдісі. Коши 

әдісі. Сызықты шеттік есеп. Грин функциясы.    

 n-ші ретті тұрақты коэффициентті сызықты біртекті дифференциалдық 

теңдеулер. Эйлер әдісі. Оң жағы квазиполином болып келетін n-ші ретті 

тұрақты коэффициентті сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеулер. 
 

Сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесінің жалпы теориясы 

Сызықты біртекті дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Лиувилль 

формуласы. Іргелі матрица. Сызықты біртекті жүйенің жалпы шешімінің 

құрылымы. Коши матрицасы және оның түрі.  

Сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеулер жүйесі. 

Лагранждың тұрақтыларды вариациялау әдісі. Бастапқы есеп шешімінің 

Коши матрицасы арқылы интегралдық берілісі. Тұрақты коэффициентті 

сызықты біртекті дифференциалдық теңдеулер жүйесінің іргелі шешімдер 

жүйесін құру. 
 

Автономдық жүйелер және орнықтылық теориясы 
Автономдық жүйелер. Шешімнің қасиеттері. Жазық жүйелерді сапалы 

зерттеу, тыныштық нүктелері, шектік циклдар. Екінші ретті сызықтық 

автономдық жүйенің фазалық траекторияларының ерекше нүктелер 

маңайында орналасу тәртібі: түйін, қайқы, фокус, центр. Ляпунов бойынша 

орнықтылық. Коэффициенттері тұрақты сызықты біртекті жүйенің нөлдік 

шешімінің орнықтылығы. Тұрақты коэффициентті дифференциалдық 

теңдеулер шешімінің орнықтылығын зерттеу. Раус-Гурвиц шарттары. Бірінші 

жуықтау бойынша орнықтылық туралы Ляпунов теоремасы.  
 

Дифференциалдық теңдеулердің сызықты емес жүйелері 

Қалыпты және симметриялы түрдегі жүйелер. Жүйенің интегралы, 

бірінші интегралы, жалпы интегралы түсініктері. Тәуелсіз интегралдар. 

Бірінші интегралдардың толық жүйесінің бар болуы. Шешімнің бастапқы 

берілгендерден және параметрлерден үзіліссіз тәуелділігі. Шешімнің 

параметрлер бойынша дифференциалдануы. Вариациялы теңдеулер.  
 

Бірінші ретті дербес туындылы сызықты дифференциалдық 

теңдеулер 

Бірінші ретті дербес туындылы сызықты біртекті және біртекті емес 

дифференциалдық теңдеулер және олардың дифференциалдық теңдеулер 

жүйесімен байланысы. Жалпы шешмінің берілуі. Сипаттауыштар және 

интегралдық беттер. Коши есебі. Бірінші ретті дербес туындылы 

квазисызықты теңдеулер. 
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ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Айнымалылары ажыратылатын теңдеулер, біртекті теңдеулер, бірінші ретті 

сызықты теңдеулер, толық дифференциалды теңдеулер. 

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 және біртекті емес теңдеулер. 

5. Екінші ретті сызықты шеттік есеп. Грин функциясы. 

6. Тұрақты коэффициентті сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесі. 

7. Екінші ретті сызықты автономдық жүйелердің ерекше нүктелері. 

8. Сызықты теңдеулер жүйелерінің орнықтылығы.  

9. Дифференциалдық теңдеулердің қалыпты жүйелері. Тәуелсіз бірінші 

интегралдарды табу. 

10. Бірінші ретті дербес туындылы сызықты дифференциалдық тендеулер. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ ӨЗДІК 

ЖҰМЫСЫНА  ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Физикалық, механикалық үрдістерді дифференциалдық теңдеулердің 

көмегімен математикалық моделдеу. 

2. Интегралдық қисықтарды жуықтап құру. Изоклин әдісі.  

3. Туындысы арқылы шешілген бірінші ретті теңдеулерге арналған Коши есебі 

шешімінің бар болуы және жалғыздығы туралы теореманың қолданылуы.  

4. Жалпыланған біртекті теңдеулер. 

5. Интегралдаушы көбейткіштер әдісі. 

6. Автономды жүйелер траекторияларын фазалық жазықтықта сызу жіне 

ерекше нүктелерін зерттеу.  

7. Сызықты емес дифференциалдық теңдеулер жүйелерінің шешімдерін табуға 

арналған интегралдаушы комбинациялар құру. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Дифференциалдық теңдеулер құрастыру. 

2. Бірінші ретті жай дифференциалдық теңдеулер. Дарбу теңдеуі. Якоби 

теңдеуі. Риккати теңдеуі. 

3. Дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешудің матрицалық әдісі. 

4. Жазықтықтағы фазалық траекториялардың сипаты. 

5. Шешімнің бастапқы берілгендерден және параметрлерден тәуелділігі. 

6. Дифференциалдық теңдеулерді қатарлар көмегімен интегралдау. 

7. Дифференциалдық теңдеулерді жуықтап шешу.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Математикалық физика теңдеулер» пәнінің негізгі оқу бағдарламасы 

түлектерді дайындау деңгейінің және мазмұнының минимумына қойылатын 

мемлекеттік талаптарды жүзеге асыруға арналған. Математикалық физика 

теңдеулері пәні студенттердің математикалық мәдениетінің белгілі 

деңгейінің қалыптасуына, ғылыми дүниетанымды, оқытудың қолданбалы 

және практикалық бағыттарының мағынасын түсінуге, математикалық 

моделдердің әдістерін игеруге, пән аралық байланысты іске асыра білуге 

жағдай жасайды.  

Математикалық физика теңдеулері пәнін оқытудың мақсаты: 

студенттерді математикалық физика теңдеулерінің негізгі теориясын, ондағы 

әртүрлі қолданбалы есептерді шешудің заманауи  әдістерін меңгеруге, 

оларды шеше алуға және көптеген физикалық, механикалық т.б. 

құбылыстардың математикалық моделдерін құруға үйрету; 

Математикалық физика теңдеулері пәнін оқытудың алға қойылатын 

мәселелері: студенттердiң бiлiмдiлiгiн, бiлiктiлiгiн, машықтығын 

қалыптастыру және осы қабiлетiн жаратылыстың, техниканың әртүрлi 

есептерiн шығаруға пайдалана бiлуiн қамтамасыз ету. Дәріс курсымен қатар 

жаттығу сабақтары жүргiзiледi. Олар студенттердi жекеленген есептердi 

шығаруға машықтандырады, дифференциалдық және интегралдық 

теңдеулердiң әдiстерiн толық игеруге жетелейдi. 

 «Математикалық физика теңдеулері» пәнін оқыту нәтижесінде 

студеттер: 

- математикалық физика теңдеулері теориясының негізгі ұғымдарын білуі; 

-физикалық, механикалық және т.б. құбылыстардың математикалық 

моделдерін құра алуы; 
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- математикалық физика теңдеулерінің есептерін шеше алуға, шешудің 

негізгі әдістерін меңгеруге талдай алуы тиісті.  

«Математикалық физика теңдеулері» пәнін оқып үйренуге қажетті 

пәндер мен олардың негізгі тараулары:  

математикалық талдау, дифференциалдық теңдеулер, кешенді айнымалы 

функциялар теориясы, функционалдық талдау, интегралдық теңдеулер 

пәндерінің барлық тараулары. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атауы 

1 Математикалық физиканың негізгі теңдеулері 

2 Есептің қисынды қойылуы. Коши есебі.  

3 Дербес туындылы теңдеулерді типтерге бөлу және канондық түрге  

4 Гиперболалық типтегі теңдеулер. 

5 Дюамель қағидасы. Коши есебінің жалпылама шешімі 

6 Гиперболалық типтегі теңдеулер үшін бастапқы-шеттік есептерді 

шешудің Фурье әдісі 

7 Параболалық типтегі теңдеулер. 

8 Жылу өткізгіш теңдеуі үшін максимум қағидасы және салдарлары 

9 Параболалық типтегі теңдеулер үшін аралас есептерді шешудің Фурье 

әдісі  

10 Эллиптикалық типтегі теңдеулер 

11 Гармоникалық функциялардың негізгі қасиеттері 

12 Грин формулалары. Грин функциясы және оның қасиеттері 

13 Лаплас теңдеуі үшін шеттік есептерді шешудің Фурье әдісі 

14 Потенциалдар және оның қасиеттерімен қолдаулары  

15 МФТ шеттік есептерін шешудің интегралдық түрлендірулер әдісі 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Жаратылыстанудың табиғи объективті заңдарын сапалық жағынан 

зерттейтін физика ғылымы математиканың іргелі ұғымдарына сүйенеді, ал 

математика болса, заңдылықтарды сандық көрсеткіштермен өлшенетін 

шамалармен өрнектейді. Макро және микро әлемдерде толассыз жүріп 

жатқан өзгерістер мен құбылыстарды әр жақты көзқараста түрлі ғылымдар 

саласы (физика, механика, биология, химия т.с.с.) жан-жақты зерттегенде, 

олардың математикалық моделдерін дербес туынды дифференциалдық 

теңдеулер жүйесімен өрнектеуге болады. Бұл теңдеулерді математикалық 

физика теңдеулері деп те атайды, ал олардың шешімдері орындалып жатқан 

құбылыстардың заңдылығын көрсетеді.  

Математикалық физика теңдеулерінің әдістері мен теориялық 

нәтижелерін пайдалану мақсатында, ең алдымен зерттелуші облыс үшін 
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маңызды шамаларды белгілеп (бөліп) алу керек. Содан кейін осы шамаларға 

байланысты белгілі қисындар мен заңдылықтар негізінде қосымша шарттар 

(бастапқы және шекаралық) анықталуы тиіс. Сонда ғана белгісіз  шамалар 

дифференциалдық теңдеулерден табылады және олар бір мәнді (жалғыз) 

болады. Атап өтетін жәйт, математикалық физиканың кез-келген бір ғана 

есебі әртүрлі құбылыстардың, заңдылықтардың математикалық моделі бола 

алады. 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. 

Мамандарды дайындаудағы пәннің алатын орны мен рөлі ғылым мен 

техниканың өзекті мәселелрін шешуге қабілетті математикалық физика 

теңдеулері бойынша елімізді білікті мамандармен қамтамасыз етуінде.  

Математикалық физика теңдеулері пәнін оқытудың мақсаты: 

студенттерді математикалық физика теңдеулерінің негізгі теориясын, ондағы 

әртүрлі қолданбалы есептерді шешудің заманауи  әдістерін меңгеруге, 

оларды шеше алуға және көптеген физикалық, механикалық т.б. 

құбылыстардың математикалық моделдерін құруға үйрету; 

Математикалық физика теңдеулері пәнін оқытудың алға қойылатын 

мәселелері: студенттердiң бiлiмдiлiгiн, бiлiктiлiгiн, машықтығын 

қалыптастыру және осы қабiлетiн жаратылыстың, техниканың әртүрлi 

есептерiн шығаруға пайдалана бiлуiн қамтамасыз ету. Дәріс курсымен қатар 

жаттығу сабақтары жүргiзiледi. Олар студенттердi жекеленген есептердi 

шығаруға машықтандырады, дифференциалдық және интегралдық 

теңдеулердiң әдiстерiн толық игеруге жетелейдi. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

 Математикалық физиканың негізгі теңдеулері 

 Математикалық физиканың негізгі теңдеулері. Математикалық физика 

тендеулеріне келтіретін физикалық, механикалық қолданбалы есептер. Коши 

есебінiң қойылуы, математикалық физиканың негізгі есептері және олардың 

физикалық мағынасы. Шеттік және түйіндес шарттарды қорытып шығарып 

алу. Мембрана тербелісінің теңдеуі. Диффузия теңдеуі. 
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Есептің қисынды қойылуы. Коши есебі 

 Есептердің қисынды және қисынсыз қойылуы. Қисынсыз қойылған 

есептерге мысалдар. Үйлесімділік шарттар.  МФТ үшін шеттік және Коши 

есептерінің қойылымы және олардың физикалық мағынасы. Бастапқы және 

шекаралық шарттар. 
  

Дербес туындылы теңдеулерді типтерге бөлу және канондық түрі  

 Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді және теңдеулер 

жүйесін топтарға бөлу және тұрпайы түрге келтіру. Көп айнымалыдан 

тәуелді екінші ретті ДТДТ типін анықтау және канондық түрге келтіру. 

Теңдеулер типінің инварианттылығы.  
  

Гиперболалық типтегі теңдеулер 

 Толқын теңдеуі үшін Коши есебі. Даламбер, Пуассон және Кирхгоф 

формулалары. Коши есебі шешімінің тәуелділік облысы. Коши есебі 

шешімінің жалғыздығы. Сипаттауыштар әдісі. Коши есебін шексіз қатарлар 

арқылы шешу. 
  

Дюамель қағидасы. Коши есебінің жалпылама шешімі 

Дюамель қағидасы және оның біртекті емес теңдеулерді шешуге 

қолдаылуы. Коши есебінің жалпы шешімі. Толқын теңдеуі үшін жалғастыру 

әдісі. Жалпыланған Коши және Гурса есептері. Түсу әдісі.  
  

Гиперболалық типтегі теңдеулер үшін бастапқы-шеттік есептерді 

шешудің Фурье әдісі 

 Декарттық кордината жүйесінде гиперболалық типтегі теңдеулер үшін 

бастапқы-шеттік есептерді шешудің Фурье әдісі. Штурма-Лиувилль есебі. 

Біртекті емес теңдеудің шешімі. Толқын теңдеуі үшін шеттік есептің 

шешімінің жалғыздығы. Энергия интегралы және оның қолданылуы.  
  

Параболалық типтегі теңдеулер 

 Коши есебінің қойылымы. Максимум қағидасы және қолданылуы. 

Шешімнің жатықтығы және жалғыздығы. Жылу өткізгіштік теңдеуі үшін 

Коши есебін сипаттауыштар әдісімен шешу. Жылу өткізгіштік теңдеуі үшін 

Коши есебінің шешімі. Пуассон формуласы.  
  

Жылу өткізгіш теңдеуі үшін максимум қағидасы және салдарлары 

 Жылу өткізгіш теңдеуі үшін максимум қағидасы және салдарлары. 

Параболалық типтегі теңдеулер үшін Коши есебін шексіз қатарлар арқылы 

шешу. Жылу өткізгіштік теңдеуінің іргелі шешімі. Жылу өткізгіштік теңдеуі 

үшін жалғастыру әдісі. 

  

Параболалық типтегі теңдеулер үшін аралас есептерді шешудің 

Фурье әдісі  

Жылу өткізгіш теңдеуі үшін аралас есептерді шешудің Фурье әдісі. 

Штурма-Лиувилль есебі. Біртекті және біртекті емес жылу өткізгіш теңдеуі. 
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Толқын теңдеуі үшін шеттік есептің шешімінің жалғыздығы.  Полярлық 

координата жүйесіндегі Фурье әдісі. 

  

Эллиптикалық типтегі теңдеулер 

 Эллиптикалық түрдегі теңдеулер үшін есептің қойылымы. Лаплас 

теңдеуі. Лаплас теңдеуінің іргелі шешімі. Гармоникалық және аналитикалық 

функциялар. Лаплас теңдеуінің іргелі шешімі. Шеңберде және шардағы 

қойылған Лаплас теңдеуі үшін Дирихле есебі. Лаплас теңдеуінің шешімінің 

жалғыздығы. 

 

 Гармоникалық функциялардың негізгі қасиеттері  

 Гармоникалық функциялардың негізгі қасиеттері. Нормал туындыдан 

алынған интеграл. Дифференциалдануы және орта мән туралы. 

Гармоникалық функциялар үшін максимум қағидасы және оның 

қолданылуы. Коши Риман шартын пайдаланып гармоникалық функцияларды 

құру. 

 

 Грин формулалары. Грин функциясы және оның қасиеттері 

 Грин формулалары. Грин функциясы және оның қасиеттері. Пуассон 

теңдеуі. Қарапайым облыстарда грин функциясын құру. Жарты кеңістікте, 

шарда Грин функциясын құру және Грин функциясы арқылы шеттік 

есептерді шешу. Шеңберде және шарда әртүрлі шеттік есептерді шешу. 

Пуассон интегралы.  

 

 Лаплас теңдеуі үшін шеттік есептерді шешудің Фурье әдісі 

 Декарттық координата жүйесіндегі Лаплас теңдеуі үшін Фурье әдісі. 

Полярлық координата жүйесіндегі Лаплас теңдеуі үшін Фурье әдісі. 

Цилиндрлік және сфералық функциялар.  

 

 Потенциалдар және оның қасиеттерімен қолдаулары  

Көлемдік және беттік жылу потенциалдары. Беттік және көлемдік 

потенциалдардың негізгі қасиеттері. Іргелі шешімдер. Потенциалдардың 

негізгі қаситтерін шеттік есептерді шешуге қолдану. Гарнак теңсіздігі.  

 

 МФТ шеттік есептерін шешудің интегралдық түрлендірулер әдісі 

Фурьенің интегралдық түрлендіру әдісі арқылы МФТ шешу.  Фурьенің 

интегралдық түрлендіруінің негізгі қасиеттері және оларды шеттік есептерді 

шешуге қолдану. Лапластың интегралдық түрлендіру әдісі арқылы МФТ 

шешу.  Лапластың интегралдық түрлендіруінің негізгі қасиеттері және 

оларды шеттік есептерді шешуге қолдану.  
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің типін ажырату және 

канондық түрге келтіру. 

2. Гиперболалық теңдеулер. Толқын теңдеуі үшін Коши есебі. Даламбер 

формулалары.  

3. Дюамель қағидасы. Дарбу және Гурса есептері.  

4. Коши есебінің жалпылама шешімі. Жалғастыру әдісі. 

5. Гиперболалық теңдеулер үшін шеттік есептерді шешудегі Фурье әдісі.  

6. Сипаттауыштар әдісі.  

7. Жылу өткізгіштік теңдеуі үшін Коши есебі. Пуассон формуласы. 

8. Жылу өткізгіш теңдеуі үшін аралас есепті Фурье әдісімен шешу.  

9. Жылу өткізгіштік теңдеуінің іргелі шешімі.  

10. Көлемдік, беттік жылу потенциалдары, қасиеттері мен қолданылуы.  

11. Эллиптикалық теңдеулер. Лаплас теңдеуі.  

12. Грин формуласы. Лаплас теңдеуінің іргелі шешімі.  

13. Тіктөртбұрышта қойылған Лаплас теңдеуі Фурье әдісмен шешу.  

14. Шар үшін Лаплас теңдеуіне қойылған Дирихле есебін Грин функциясы 

әдісімен шешу. Пуассон формуласы. 

15. Интегралдық түрлендірулер әдісімен шеттік есептерді шешу.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Заманауи ғылымның әртүрлі саласындағы пайда болатын 

математикалық есептерді көбіне аналитикалық жолмен шешу мүмкін емес. 

Сондықтан, мұндай жағдайда, есептеу әдістерін қолданып, есептердің 

шешімдерін жуықтап табуға тура келеді. Кез келген кұбылысты немесе 

обьектіні математикалық тұрғыда зерттеу оның моделін тұрғызудан 

басталады. Математикалық моделдердің классикалық мысалдары ретінде 

идеалды газ, математикалық маятник, жылу алмасу құбылысы, серпімділік 

теориясы және математикалық физиканың басқа да құбылыстарының 

моделдерін айтуға болады. Есептеу әдістерін ғылым мен техникада пайда 

болатын математикалық моделдердің электронды есептеуіш құрылғылармен 

шешімін табатын әдістердің жиыны ретінде қарастыруға болады. 

Электронды есептеуіш құрылғылар ғылымның дәстүрлі (механика, 

физика, техника) салаларында математикалық әдістерді қолдану мүмкіндігін 

кеңейтіп отыр. Сонымен бірге, қазіргі заман ағысы мен мамандырылған 

практика сұраныстары математика ғылымы алдында жаңа талаптар қоюда. 

Бүгінгі уақытта  математикалық әдістердің дәстүрлі емес (экономика, химия, 

биология, экология, медицина, генетика және т.б.) салаларға кеңінен енуін 

көріп отырмыз.  

Ғылыми-техникалық прогрестің даму жылдамдығы есептеуіш 

математикасы саласының жоғары білімді және бәсекелеске қабілетті 

мамандарын талап етуде. 

Пәннің тағайындалуы: Бұл пән бакалавриат студенттерді практикалық 

әрекеттер барысында ақиқат өмірдің заңдарын тану мен қолдану процесі 

нәтижесінде пайда болатын математикалық пішімдерді практикалық 

зерттеуді жүзеге асырудың құралдары ретінде талдау мен алгебраның сандық 

әдістерімен таныстыруға арналған. 

Пәннің рөлі және мәні: Есептеу математикасының әдістері қазіргі кезде 

математикалық пішімдерді зерттеудің маңызды құралы болып табылады. Бұл 
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пән студенттерді талдау мен алгебраның сандық әдістерінің негізгі 

түсініктері мен идеяларын оқытуға, практикалық есептерді шығарудың 

амалдарын игеруге, қарапайым математикалық пішімдерді ЖЭЕҚ-да қажетті 

есептеу әдістерін қолдануды үйретуге бағытталған.       

Бұл пәннің әдістері мен негізгі теориялық қағидаларын зерттеп оқу және 

практикалық есептерде теориялық білімді қолдану машығына ие болу 

жоғарыда аталған мамандықтың арнайы білім беру бағдарламасының 

пәнаралық байланыстарын жүйелендіруге және терең түсінуге мүмкіндік 

береді.  

Берілген пәнді үйренуге негіз салушы пәндер: алгебра мен геометрия, 

математикалық талдау, дискреттік математика, қарапайым дифференциалдық 

теңдеулер курсы, бағдарламалау тілдері мен технологиялары. 

Іргелес пәндер тізімі және осы пәнмен байналысы: алгебра, 

математикалық анализ, бағдарламалау тілдері мен технологиялары. Дәстүрлі 

салаларда көптеген математикалық моделдер функциялар, туындылар және 

дифференциалдық теңдеулер арқылы сипатталады. Есептеулерде 

компьютерді қолдану үшін бұл моделдерді сандардың ақырлы жиынымен 

сипатталатын және оларды өңдеуге қажетті ақырлы амалдар тізбегі (ақырлы 

алгоритм) көрсетілетін моделдермен алмастыру қажет.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

1.  Векторлар мен матрицалардың нормалары. Матрицаның 

шартталынуының саны. Сызықтық жүйелердің шартталынуы. 

Шешімнің салыстырмалы қателігінің бағасы. 

2.  Функцияларды интерполяциялау. 

3.  Интегралдарды жуықтап есептеу. 

4.  Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің дәл әдістері. 

5.  Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық 

әдістері.  

6.  Матрицалардың меншікті мәні мен меншікті векторын есептеу. 

7.  Алгебралық және трансценденттік теңдеулерді шешудің итерациялық 

әдістері. Сығып бейнелеу принципі. 

8.  Айырымдылық сұлбалар теориясының негізгі түсініктері. Сандық 

дифференциалдау. 

9.  Қарапайым дифференциалдық теңдеулер есептерін шешудің сандық 

әдістері. 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе  

Пәнді оқудың мақсаты  - студенттерді математикалық талдау ман 

алгебраның  негізгі есептеу әдістерімен және оларды іске асырушы 

алгоритмдермен таныстыру, сонымен бірге,  студенттерді есептеу әдістерінің  

көмегімен парктикалық есептерді шешуге дайындау. 

Компетенциялар(құзыреттік-сәйкестік). 

Бұл пәнді оқу нәтижесінде студенттер:  

- Талдау мен алгебраның есептеу әдістерін, есептеу алгоритмдерінің 

орнықтылық сұрақтарын және зерттелініп отырған есептеу әдістерінің  

алгоритмдерін бағдарламалық іске асыруды білуі қажет. 

- Негізгі есептеу әдістерін қолдануды, қойылған есептерді сандық 

шешудің ең тиімді әдістерін таңдауды, сандық есептеу нәтижелерінің 

жуықтау қателігіне талдау жасай алуы қажет. Анализ бен алгебраның түрлік 

есептерінің қойылымы мен олардың сандық әдістеріне зерттеу жасай алу 

керек.  

- Практикалық есептерді шешудің есептеу әдістерін тұрғызудың 

тәсілдері мен әдістерін, ЖЭЕҚ-да анализ бен алгебра есептерінің сандық 

шешімін табудың әдістерін жетік игеруі қажет. Талдау мен алгебра, 

қарапайым дифференциалдық теңдеулер есептерін сандық шешудің әдістерін 

оптималды таңдау мен алгоритмдік ойлау машығына ие болуы қажет. 

Пәнді оқыту есептері. Пәнді берудің негізгі мақсаты - студенттерді 

алгебра мен анализдің, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің сандық 

есептеу әдістерін жетік қолдана білуін үйрету және есептеу 

математикасының негізін үйрету. Студенттер есептеу математикасының 

негізгі идеяларын және түсініктерін білулері қажет. Және сол білімдерінің 

арқасында практикалық есептерді шығаруға мол тәжірибе жинаулары қажет. 

Қарапайым математикалық модельдерді есептеу математикасы әдістерін 

пайдаланып ЖЭЕМ-да шығаруды үйрету керек және де алынған нәтижелерін 

талдай білуге шақыру ("Қайта байланысты" іске асыру). Студенттерді сандық 

есептеу әдістерін жетік пайдалана білуін үйрету, яғни берілген есептің 

сандық шешіміннің барлық сатысын қатесіз жүргізу. 

Пән объектілері: сызықты алгебралық, сызықсыз алгебралық және  

трансценденттік теңдеулер мен жүйелері, функциялар, қарапайым 

дифференциалдық теңдеулер.  

Пәнді меңгеру әдістері: аналитикалық; диалектикалық; ғылыми-зерттеу 

және т.б. 

 Пәннің рөлі мен басқа ғылым салаларындағы орны: бұл пән ғылым 

саласы ретінде математикалық пішімдердің практикалық шешімдерін табуға 

болатындай алгебра мен анализдің сандық әдістерін зерттейді. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қателіктер және матрицалар теориясынан кейбір мәліметтер 

Абсолютті және салыстырмалы қателіктер. Арифметикалық амалдардың 

қателіктері. Матрицаның дәрежесі, нормасы, абсолюттік шамасы, шегі, 

қатарлары және жинақталуының қажетті және жеткілікті шарттары. 

 

Функцияны интерполяциялау 

Интерполяция есебінің қойылуы. Ақырлы айырымдар, кестесі. 

Жалпыланған дәрежесі. Ньютонның бірінші және екінші интерполяциялық 

формулалары. Орталық айырымдар кестесі. Гаусстың бірінші және екінші 

интерполяциялық формулалары. Стирлинг, Бессель интерполяциялық 

формулалары және олардың қалдық мүшелері. Ньютон және Гаусс 

интерполяциялық формулаларының қалдық мүшелерін бағалау. Лагранж 

интерполяциялық формуласы және оның қалдық мүшесі. Лагранж 

коэффициенттерін есептеу. Орталық интерполяциялық (Стирлинга, Бесселя) 

формулулурының қалдық мүшелері. Ең жақсы интерполяциялық түйіндері 

туралы. Бөлінген айырымдар. Сплайндармен интерполяциялау. 

 

Интегралдарды жуықтап есептеу 

Ньютон – Котес квадратуралық формуласы. Трапеция формуласы  және 

оның қалдық мүшесі. Тіктөртбұрыштар формуласы. Қалдық мүшесін 

бағалау. Симпсон формуласы және оның қалдық мүшесі. Трапеция мен 

Симпсон жалпы формулалары және олардың қалдық мүшелері. 

 

Сызықты теңдеулер жүйесін шешудің дәл әдістер 

Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің әдістері. Гаусс, 

квадраттық түбірлері, Халецкий әдістері. Басты элементтер әдісі. LU жіктелу 

әдісі. Матрицаның шартталынуының саны. Сызықтық жүйелердің 

шартталынуы. 

 

Сызықты теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық әдістері 

Итерация әдісі. Итерация әдісінің жинақталуының жеткілікті, жеткілікті  

және қажетті шарттары. Қателіктерінің бағалары. Итерация процесінің 

жалпы түрі. Релаксация принципі. Қателік және үйлесімсіздік векторлары. 

Қателік функциясы (функционалы). Зейдель әдісі. Зейдель процесінің l, m, k 

нормалары бойынша жинақталуының жеткілікті шарттары. Ең аз 

үйлесімсіздіктер әдісі және оның қателігі. Ең жылдам түсу әдісі және оның 

жинақталу жылдамдылығы.  

 

Матрицаның меншікті мәні мен меншікті векторын табу 

Меншікті мәндері мәселесі. Матрицаның модулі бойынша ең үлкен 

меншікті мәні мен оған сәйкес меншікті векторын итерация әдісі бойынша 

есептеп табу.  
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Алгебралық және трансценденттік теңдеулерді шешудің 

итерациялық әдістері 

Сығып бейнелеу принципі және оны теңдеуді шешудегі итерациялық 

әдістерінің жинақталуын зерттеуге қолдану. Сығып бейнелеу принципін 

түбірдің бар болуын дәлелдеуге қолдану.  Итерация реті түсінігі. Қыйушылар 

әдісі. Ньютон әдісі. Аралас әдісі. Ньютон – Канторович әдісі. Әдістердің 

жинақтылығын зерттеу. Жалған орындар, Стефенсен, Уолл, Лин, Греффе, 

Бернулли, Лагерр, Бэрстоу, QR әдістері және т.б. әдістер. Горнер схемасы. 

 

Айырымдылық сұлбалар теориясының негізгі түсініктері 

Қарапайым дифференциалдық операторлардың айырымдылық 

аппроксимациялары. Тор және торлық функциялар. Тордағы аппроксимация 

қателігі. Орнықтылық пен жинақтылық. Айырымдылық есептің қойылымы. 

Сұлбалардың дәлдігі мен жинақтылығы туралы. Айырымдылық есептерінің 

корректілігі туралы. Аппроксимациясы және оның реті, орнықтылығы және 

жинақтылығы. Ішкі және сыртқы аппроксимациялары. Үйлесімсіздік. 

Аппроксимация қателігі.  
 

Қарапайым дифференциалдық теңдеулерінің Коши есептерін 

шешудің сандық әдістері 

Эйлер әдісітері, Эйлердің модификацияланған әдістері. Қателік 

бағалары. Рунге – Кутт әдістері. Қателік бағалары. Адамс әдісі. Қателік 

бағалары, орнықтылық. Милн әдісі. Қателік бағалары, орнықтылық.    

 

ПРАКТИКАЛЫҚ (ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ) САБАҚТАРҒА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

№ Тақырып атауы 

1.  Абсолютті және салыстырмалы қателіктер. Арифметикалық амалдардың 

қателіктері. Матрицаның дәрежесі, нормасы, абсолюттік шамасы. 

2.  Функцияларды интерполяциялау.  Лагранж, Ньютон, Гаусс, Бессель, 

Стирлинг әдістері. Сплайндармен интерполяциялау. 

3.  Интегралдарды жуықтап есептеу. Ньютон –Котес әдісі. Трапеция, 

Симпсон әдістері. 

4.  Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің тура әдістері. 

Коэффициенттер матрицасының басты элементін таңдайтын Гаусс әдісі. 

Квадратты түбірлер және Халецкий әдістері. LU жіктелу әдісі. Қуалау 

әдісі. 

5.  Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық  әдістері. 

Зейдель және жай итерация әдістері. Горнер схемасы. 

6.  Вариациялық типті итерациялық әдістер. Минималды үйлесімсіздік пен 

түзету әдістері. 

7.  Вариациялық типті итерациялық әдістер. Тез түсу және түйіндес 

градиенттер әдістері. 

8.  Матрицаның меншікті мәні мен меншікті векторын табу.   
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9.  Сызықсыз теңдеулерді және жүйелерді шешудің итерациялық әдістері. 

Жай итерация әдісі. Ньютон(жанамалар) әдісі. Қиюшылар(хорда) әдісі. 

Уолл, Стефенсен әдістері. Жалған орындар әдісі. 

10.  Айырымдылық сұлбалар теориясының негізгі түсініктері. Қарапайым 

дифференциалдық теңдеулер үшін айырымдылық сұлбалар теориясы.  

Айырымдылық сұлбалардың жалпы теориясы.   

11.   Аппроксимациялаудың жалпы теориясы. 

12.  Қарапайым дифференциалдық теңдеулерінің Коши есептерін шешудің 

сандық әдістері. Эйлер әдісітері, Эйлердің модификацияланған әдістері. 

Қателік бағалары. Рунге – Кутт әдістері. Қателік бағалары.  

13.  Қарапайым дифференциалдық теңдеулерінің Коши есептерін шешудің 

сандық әдістері. Адамс әдісі. Қателік бағалары, орнықтылық. Милн әдісі. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.  Матрицаның дәрежесі, нормасы, шегі. Матрицалық қатарлар.  

2.  Гаусс, Эйткин, Стирлинг, Бессель интерполяциялық формулалары. 

3.  Чебышев көпмүшелігінің түбірлерін қолдану арқылы интерполяцияның 

түйіндерін тиімді таңдау. 

4.  Трапеция мен Симпсон квадратуралық құрама формулаларының 

қателігін бағалау. Қателік бағалаудың Рунге ережесі. 

5.  Бүкіл матрица бойынша, жолы, қатары бойынша басты элементін 

таңдайтын Гаусс әдісі. Квадрат түбір әдісі. Есептеу алгоритмдері. 

6.  Чебышев көпмүшелігі. Чебышев көпмүшелігін қолдану мысалдары. 

Чебышев параметрлері жиыны итерациялық әдісі. Параметрлердің тиімді 

жиынының айқын стационарлық емес итерациялық әдісі. 

7.  Градиенттер әдісі. 

8.  Үшдиагоналды матрицаның меншікті мәні мәселесін шешу. Дәрежелік 

әдіс. 

9.  Қиюшылар әдісі. 

10.  Модифицияланған Ньютон әдісі. 

11.  Сызықсыз теңдеулер. Стефенсен, Уолл, Лин, Греффе, Бернулли, Лагерр, 

Бэрстоу, QR – жіктелу әдістері. 

12.  Айырымдылық туындылардың аппроксимациясы. 

13.  Бірінші ретті қарапайым дифференциалдық теңдеулер үшін Коши 

есебінің айырымдылық сұлбаларының аппроксимациясын зерттеу. 

14.  Екінші ретті қарапайым дифференциалдық теңдеулер шекаралық есепті 

қуалау әдісімен шешу. 
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ТМ 2301 - ТЕОРИЯЛЫҚ МЕХАНИКА 

 

көлемі 3 кредит 

 

Авторлары: 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор Рақышева З.Б. 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, м.а. доцент Елгондина М.Б. 

 

Пікір жазғандар: 

техника ғылымдарының докторы,  Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің профессоры Уалиев З.Г. 

физика математика ғылымдарының докторы,  әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің профессоры Балакаева Г.Т. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

Іргелі ғылым ретінде теориялық механика пәні бакалавр студенттеріне 

табиғат жайында тереңдетілген білім беретін пәннің бірі болып табылады. 

Бұл пән студенттердің физикалық ойлау қабілетін қалыптастыруға арналған.  

Пәннің рөлі және мәні: бұл пән болашақ мамандардың табиғатта және 

техникада болып жатқан құбылыстардың математикалық модельін құруда, 

ғылыми жалпылау және нәтиже алу қабілетін өндіруге қажетті 

шығармашылық дағдыларды дамыту құралы ретінде қызмет атқарады.   

Осы пәнді оқу алдындағы пәндер: Математикалық талдау – I. 

Математикалық талдау – II. Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 

– I. Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра – II.  

Оқылытын пәндi игеруi үшiн қажеттi дағдылар, істей алуы және 

білуі керек пәндер: Математикалық талдау – I. Математикалық талдау – II. 

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра – I. Аналитикалық 

геометрия және сызықтық алгебра – II. Дифференциалдық теңдеулер. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде қойылатын құзыреттер: 

- математикалық моделдерді теориялық механикада қолдануын;   

- теориялық механиканың негізгі түсініктерін және теоремасын 

 білуі тиіс. 

механикалық процестерінің жазылуы үшін математикалық моделдерді 

қолдануын талдай; 

- теориялық механиканың есебін шешу үшін сәйкес әдістерді қолдана; 

- механика тұрғысынан алған нәтижені талдау жасай алуы тиіс. 

- теориялық  механика есептерін шешуге; 

- алған нәтижені талдауға дағдысы болуы қажет. 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыбы 

1.  Кинематиканың негізгі түсініктері, есептері. Нүкте кинематикасы 

2.  Қатты дене кинематикасы 

3.  Нүктенің күрделі қозғалысы 

4.  Қатты дененің күрделі қозғалысы 

5.  Статиканың негізгі анықтамалары және аксиомасы. Ауырлық 

центрі. Жұп теориясы  

6.  Қатты дененің тепе-теңдік шарты. Реакцияның үйкеліспен 

байланысы  

7.  Динамиканың негізгі түсініктері, есептері 

8.  Динамиканың негізгі теоремалары 

9.  Материалдық нүктенің тербелмелі қозғалысы 

10.  Материалдық нүктенің тепе-теңдігі және салыстырмалы 

қозғалысы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе. 

Пәнді оқыту мақсаты: бұл пәннің мақсаты студенттерге табиғаттың 

негізгі заңдылықтарын оқыту; табиғаттағы және техникадағы болып жатқан  

құбылыстардың математикалық модельін құру және қазіргі заманғы 

математиканың құралдарын және әдістерін пайдалана отырып талдау 

жасауға дағдыландыру; болашақ мамандардың ғылыми жалпылау және 

қорытынды жасау қабілеттерін дамыту.    

Пәнді оқыту мақсаты:  

 студенттерге табиғат заңдылықтарын оқыту;  

 механиканың нақты есептерін модельдеуге дағылану;  

 теориялық механика есептерін шешудің негізгі әдістерін және 

қабылдауларын оқыту;   

 теориялық механика есептерін шешуде орнықты дағдыға ие болу.  

Берілген пәнді оқыту объектісі табиғаттың физикалық заңдылықтары, 

материалдық денелердің математикалық модельі, механика есептерін 

шешудің негізгі қабылдаулары және әдістері.   

Берілген пәнді оқыту әдісі: аналитикалық. 

Берілген пәннің басқа ғылым арасындағы рөлі және орны: 

математикалық зерттеу әдісін пайдаланатын жаратылыстану ғылымының 

пәні бола отырып, теориялық механика математиканың математикалық 

талдау, алгебра, дифференциалдық теңдеулер және  т.б. сияқты көптеген 

пәндерімен тығыз байланыста. Теориялық механика қазіргі заманғы 

математикалық әдістерді пайдалана отырып өз есептерін шешеді және 

математика есептері үшін таусылмайтын қор көзі болып табылады. Басқаша 

жағынан қарағанда, теориялық механика механика саласындағы барлық 
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пәндердің іргесі болып табылады – тұтас орта механикасы, машина және 

механизм теориясы, электротехника, кванттық механика және  т.б. 

Теориялық механиканың көптеген салалары жеке арнайы пән ретінде 

берілгендіктен, бұл бағдарлама көптеген іргелі бөлімдерден және 

бағыттардан тұрады.          
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Кинематиканың негізгі түсініктері, есептері. Нүкте кинематикасы 

Теориялық механикада оқытылатын материалдық денелердің 

модельдері: материалдық нүкте, абсолютті қатты дене, материалдық 

нүктелер жүйесі. Механиканың негізгі түсініктері және  заңдылықтары. 

Нүкте кинематикасы. Кинематика есебі. Нүкте қозғалысының берілу әдістері, 

олардың арасындағы байланыс. Қисықсызықты  қозғалыстың жылдамдығы 

және үдеуі. Секторлық жылдамдық. Жылдамдық және үдеудің радиалды 

және трансверсалды құраушыларға жіктелуі. Үдеуді табиғи үшбұрыш 

өстеріне жіктеу. Нүктенің дөңгелек қозғалысы. Бұрыштық жылдамдық. 

Эйлер формуласы. Дөңгелек қозғалыстағы үдеу.    
 

Қатты дене кинематикасы 

Механикалық жүйе. Жүйенің еркіндік дәреже саны және абсолютті 

қатты дене. Абсолютті қатты дене қозғалысының негізгі түрі. Абсолютті 

қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы. Ілгерілемелі қозғалыс кезіндегі 

жылдамдық және үдеу. Абсолютті қатты дененің қозғалмайтын өс 

маңайындағы айналмалы қозғалысы. Қатты дененің бұрыштық жылдамдығы 

және бұрыштық үдеуі. Айналып жатқан қатты дене нүктесінің жылдамдығы 

және үдеуі. Абсолютті қатты дененің жазықпараллель қозғалысы. Жазық 

фигура нүктесінің жылдамдығы. Лездік жылдамдықтар центрі. Жазық 

фигура нүктесінің үдеуі. Лездік үдеулер центрі. Бір нүктесі қозғалмайтын 

қатты дененің қозғалысы (сфералық қозғалыс). Эйлер бұрыштары. Эйлер –

Даламбер теоремасы. Қатты дененің еркін қозғалысы.  Шаль теоремасы. 

Еркін қатты дене нүктелерінің жылдамдығы. Еркін қатты дене нүктелерінің 

үдеуі.    
 

Нүктенің күрделі қозғалысы 

Негізгі түсініктер. Вектордан толық және салыстырмалы туынды.  

Күрделі қозғалыс туралы теорема. Жылдамдықтарды қосу. Үдеулерді қосу 

туралы теорема (Кориолис теоремасы).   
 

Қатты дененің күрделі қозғалысы 

Есептің қойылуы. Ілгерілемелі жылдамдықтарды қосу. Лездік 

бұрыштық жылдамдықтарды қосу. Лездік бұрыштық және ілгерілемелі 

жылдамдықтарды қосу. Бұранда.  Центрлік өс. Дененің лездік қозғалысын 

қосудың жалпы жағдайы. Жылжымалы векторлар жүйесіне келтіру. Бас 

вектор және бас момент. Келтіру центрін өзгерту. Келтіру инварианттары.  
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Статиканың негізгі анықтамалары және аксиомасы. Ауырлық 

центрі. Жұп теориясы 

Күш және масса туралы түсінік. Статиканың негізгі анықтамалары 

және аксиомалары. Геометриялық статика есептері. Байланыстар. Байланыс 

реакциясы. Байланыс аксиомасы. Күштер жүйесі. Тең әсер етуші күш. 

Жинақталатын күштер жүйесі. Үш күш туралы теорема. Параллельді күштер. 

Көп параллель күштер жүйесі. Параллельді күштер центрі. Ауырлық центрі. 

Статикалық моменттер. Центрге және өске қатысты күш моменттері. Жұп 

теориясы. Жұп моменті. Жұптың эквивалеттілігі. Жұптарды қосу.  

 

Қатты дененің тепе-теңдік шарты. Реакцияның үйкеліспен 

байланысы  

Кеңістікте кез-келген түрде орналасқан күштер жүйесі.  Кез-келген 

кеңістіктік күштер жүйесінің тепе-теңдік шарты. Тепе-теңдік шартының 

дербес жағдайлары (жинақталатын күштер жүйесі, параллельді күштер, 

жазық күштер жүйесі). Тепе-теңдік шартының эквиваленттілігі. Сырғанау 

үйкелісі. Үйкеліспен байланыс реакциялары. Тербелу үйкелісі. Айналу 

үйкелісі.  
 

Динамиканың негізгі түсініктері, есептері  

Динамиканың тура және кері есептері. Материалдық нүкте жүйесі және 

нүкте қозғалысының  дифференциалдық теңдеулері. Бірінші интеграл туралы 

түсінік.  
 

Динамиканың негізгі теоремалары 

Ішкі күштер жүйесінің қасиеті. Негізгі динамикалық шамалар. Кениг 

теоремасы. Материалдық нүкте және жүйенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі 

туралы теорема. Массалар центрі қозғалысы туралы теорема. Материалдық 

нүкте және жүйенің кинетикалық моментінің өзгеруі туралы теорема. 

Аудандар интегралы. Күш жұмысы. Күштік өріс. Потенциалды күштік өріс. 

Нүктенің және жүйенің кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема. 

Энергия интегралы. Орталық күш әсерінен болған материалдық нүктенің 

еркін қозғалысы. 
 

Материалдық нүктенің тербелмелі қозғалысы  

Нүктенің гармоникалық тербелісі. Тербеліс параметрлері. Қарсыласу 

ортасындағы тербеліс. Логарифмдік декремент. Қарсыласу бар және 

қарсыласу жоқ ортадағы еріксіз тербелістер. Резонанс. Мәжбүрлі 

тербелістердің қасиеттері. 
 

Материалдық нүктенің тепе-теңдігі және салыстырмалы 

қозғалысы  

Материалдық нүктенің салыстырмалы қозғалысы және тепе-теңдігі. 

Салыстырмалы қозғалыс теңдеуі. Тасымал қозғалыстың инерция күштері, 

Кориолис инерция күштері. Салыстырмалы қозғалыс кезіндегі кинетикалық 

энергияның өзгеруі туралы теорема.  
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Нүкте қозғалысының траекториясы және теңдеуі. Нүкте жылдамдығы. Нүкте 

үдеуі.  

2. Қатты дененің қозғалмайтын өс маңайындағы айналуы.  

3. Қатты дененің жазықпараллельді қозғалыстағы нүкте жылдамдығы. Лездік 

жылдамдықтар центрі.  

4. Қатты дененің жазықпараллельді қозғалыстағы нүкте үдеуі. Лездік үдеулер 

центрі.  

5. Нүктенің күрделі қозғалысы. Нүкте жылдамдықтарын қосу. Нүкте үдеулерін 

қосу.  

6. Бір нүктеде қиылысатын күштер, әсер ету сызықтары (жазық және кеңістіктік 

күштер жүйесі).  

7. Параллельді күштер жүйесі.  

8. Кез-келген жазық және кеңістіктік күштер жүйесі.  

9. Ауырлық центрі. Ауырлық центрі координаттарын табу әдістері.  

10. Берілген қозғалыс бойынша күшті анықтау. Қозғалыстың дифференциалдық 

теңдеулері (түзусызықты қозғалыс; қисық сызықты қозғалыс).  

11. Тербелмелі қозғалыстар. Еркін тербелістер. Қарсыласудың еркін тербеліске 

әсері. Еріксіз тербелістер. Қарсыласудың еріксіз тербеліске әсері.  

12. Материалдық нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теоремасы. 

Материалдық нүктенің кинетикалық моментінің өзгеруі туралы теоремасы. 

Күш және қуат. Материалдық нүктенің кинетикалық энергиясының өзгеруі 

туралы теоремасы.    

13. Материалдық жүйе қозғалыс мөлшерінің бас векторының өзгеруі туралы 

теоремасы. Тұтас ортаға қосымша.  

14. Материалдық жүйенің массалар центрінің қозғалысы туралы теоремасы.  

15. Материалдық жүйе қозғалыс мөлшерінің бас моментінің өзгеруі туралы 

теоремасы.  

16. Материалдық жүйенің кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы 

теоремасы.  

17.  Материалдық нүктенің салыстырмалы қозғалысы.  
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Нүктенің дөңгелек қозғалысы. Дөңгелек қозғалыстағы үдеу. 

2. Трансверсалды және радиалды құраушыларға үдеуді жіктеу. 

3. Қозғалмайтын бір нүкте төңірегіндегі  қатты дененің жылдамдығы мен 

үдеуі. 

4. Жазықпараллель қозғалыстың геометриялық мағынасын қарастыру. 

Центроидтар. 

5. Эйлерлердің  кинематикалық теңдеулері. 

6. Шаль теоремасы. Еркін қатты дене нүктелерінің жылдамдығы және үдеуі. 
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7. Орталық өс. Дененің лездік қозғалысын қосудың жалпы жағдайы. 

8. Кейбір ауырлық центрінің  сызығы, ауданы және көлемі. Гульден-Паппа 

теоремасы. 

9. Динамикаға келтіру жүйелері.  

10.Реакцияның үйкеліспен байланысы. Тербелу үйкелісі. 

11. Вакуумдағы материалдық нүктенің еркін қозғалысы. Парабола 

қауіпсіздігі. 

12. Орталық күш әсерінен материалдық нүктенің еркін қозғалысы. 

13. Мәжбүрлі тербелістің қасиеттері. 

14. Ньютон есептері. Берілген күш бойынша орбитаны анықтау. 

15.Жазық математикалық маятник. 

16. Фуко маятнигі 
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 ТОМK 2302 -ТҰТАС ОРТА МЕХАНИКАСЫНА КІРІСПЕ 

 

көлемі 2 кредит 

 

Авторлары: 

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Искакбаев А.И. 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Туралина Д.Е. 

 

Пікір жазғандар: 

физика-математика ғылымдарының докторы, Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогигкалық университетінің профессоры Ершина А.К. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті механика кафедрасының 

доценті қ.а.PhD Алибаева Қ.А. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Тұтас орта механикасы - сұйық, газтәріздес және деформацияланатын 

қатты дененің қозғалыстарына арналған механиканың ауқымды бір бөлігі 

болып табылады. Бұл курста механиканың әр-түрлі нақты мәселелерін 

арнайы оқыту үшін қажетті әрі жеткілікті болып табылатын тұтас орта 

механикасының негіздері келтіріледі. 

Пәннің рөлі және мәні: бұл пән болашақ мамандардың сұйық, 

газтәріздес және деформацияланатын қатты денелерде болып жатқан 

процесстерді барынша толық сипаттауға мүмкіндік беретін математикалық 

модельдерін жасауға үйретеді. 

Осы пәннің алдында оқытылуға тиісті пәндер: математикалық 

анализ, алгебра және геометрия, дифференциалдық теңдеулер, теориялық 

механика. 

Осы пәнді игеру үшін қажет, қатар жүргізілетін пәндер: 

математикалық  физика теңдеулері.  

Пәнді оқытуда құзіретке қойылатын талаптар:  

Студенттер: 

 ортаның тұтастығы, тұтас ортаның кинематикасы, ортаның 

деформациялануы теориясы, тұтас ортаның динамикасы, термодинамикасы 

және электродинамикасы туралы және тұтас орта механикасының қолданылу 

аспектілері жөнінде мағлұматтар алуы тиіс;  

 Эйлер және Лагранж тәсілдерін, деформация және деформация 

жылдамдығы тензорларын, кернеулер, динамиканың теңдеулері мен 

теоремаларын, тұтас ортаның динамикасы, термодинамикасы және 

электрродинамикасының теңдеулерін, тұтас ортаның қарапайым 

математикалық моделдерін білуі тиіс;. 

 Ортаның қозғалыс теңдеуін, орын ауыстыру, үдеу және жылдамдық 

өрістерін, траекторияны, ағын сызығы мен құйын сызығын, деформация, 
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деформация жылдамдығы мен кернеу тензорларының компоненттерін 

анықтауға арналған есептер мен жаттығуларды шығара білуі тиіс;  

 Тұтас орта  механикасының негізгі теңдеулерін қорытып шығару және  

олардың теоремаларын дәлелдей білуге, тұтас орта механикасының есептерін 

шығара білуге үйренуі тиіс. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып 

1.  Тұтас орта кинематикасы 

2.  Тензорлық талдау және есептеу элементтері 

3.  Тұтас орта бөлшегі қозғалысының тендеуі. 

4.  Деформация теориясы 

5.  Деформация жылдамдықтарының тензоры. 

6.  Динамиканың негізгі теоремалары мен теңдеулері 

7.  Массалық және беттік күштер. Кернеу тензоры 

8.  Ортаның қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема. "Кернеулер" 

арқылы жазылған динамика теңдеулері. Орта тепе-тендігінің 

тендеуі.  

9.  Ортаның кинетикалық моментінің өзгеруі туралы теорема. 

Симметриялы және симметриялы емес кернеу тензорлары 

10.  Кинетикалық энергия. Ортаның кинетикалық энергиясының өзгеруі 

туралы теорема. 

11.  Термодинамиканың негізгі түсініктері мен теңдеулері 

12.  Электродинамиканың негізгі түсініктері мен теңдеулері 

13.  Тұтас ортаның классикалық модельдері. Идеалды сығылмайтын 

сұйық моделі. 

14.  Тұтас ортаның классикалық модельдері. Тұтқыр сығылмайтын 

сұйық моделі. 

15.  Тұтас ортаның классикалық модельдері. Серпімді дене моделі. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты:  материалдық континуум  механикасы бойынша 

студенттерге іргелі білім беру.  

Ньютондық механиканың іргелік заңдары, деформацияланатын ортаның 

математикалық модельдері, тұтас орта механикасы есептерін шығарудың 

негізгі тәсілдері мен әдістері бұл пәнді оқып үйренудегі зерттеу обьектілері 

болып табылады.  

Пәнді оқып-үйрену әдістері: аналитикалық. 

Бұл пәннің басқа ғылым салаларының арасында атқаратын ролі мен 

алатын орны: тұтас орта механикасы – макроскопиялық қозғалыстарды 

зерттейтін теориялық физиканың бір бөлігі болып саналады. Тұтас орта 
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механикасы - бұл гидродинамика, аэродинамика және газ динамикасын, 

серпімділік, тұтқырлы серпімділік және иілгіштік теориясын, тау жыныстары 

мен сусымалы орталар механикасын қамтитын ғылым саласы болып 

табылады.  

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Тұтас орта кинематикасы 

Тұтас орта механикасының пәні, негізгі мәселелері және оның әртүрлі 

қосымшалары. Қатты, сұйық және газ тәрізді денелердің  әртүрлі қасиеттері. 

Тұтастық гипотезасы. Тензорлық талдау және есептеу элементтері. 

Тензорлармен жасалатын негізгі дифференциалдық операциялар. Градиент, 

дивергенция, ротор, лапласиан. Тұтас орта бөлшегі қозғалысының тендеуі. 

Тұтас орта қозғалысын зерттеудің Лагранж және Эйлер әдістері және 

олардың бір-бірімен байланысы. Скалярлық және векторлық өрістер және 

олардың негізгі сипаттамалары. Траектория, ағын сызығы, құйын сызығы 

және олардың дифференциалдық тендеулері. Ағынша, ағын түтігі, кұйын 

түтігі. 
 

Деформация теориясы 

 Салыстырмалы ұзару (созылу) коэффициенті. Деформация тензоры. 

Олардың компоненттерінің геометриялық мағынасы. Деформация 

тензорының инварианттары. Көлемдік ұлғаю коэффициенті. Деформация 

жылдамдықтарының тензоры. Коши-Гельмгольц теоремасы және 

формуласы. 
 

Тұтас орта динамикасының негізгі теңдеулері мен теоремалары 

 Масса. Ортаның тығыздығы. Массаның сақталу заңы. Лагранж және 

Эйлер айнымалыларындағы үздіксіздік тендеулері. Массалық және беттік 

күштер. Кернеу тензоры. Ортаның қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы 

теорема. "Кернеулер" арқылы жазылған динамика теңдеулері. Орта тепе-

тендігінің тендеуі. Ортаның кинетикалық моментінің өзгеруі туралы теорема. 

Симметриялы және симметриялы емес кернеу тензорлары. Кинетикалық 

энергия. Ортаның кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема. 
 

Тұтас орта термодинамикасының негізгі түсініктері мен тендеулері 
Термодинамикалық жүйе. Күй параметрлері. Қайтымды және қайтымсыз 

процесстер. Цикл. Термодинамиканың бірінші заңы. Энергияның сақталу 

заңы. Жылу ағыны тендеуі. Термодинамиканың екінші заңы. Энтропия. 
 

Электродинамика тендеулері және негізгі түсініктері.  
Жалпыланған Ом заңы. Максвелл тендеулері. Электр зарядының сақталу 

заңы. Лоренц күші. Джоуль жылуы.  
 

Тұтас ортаның классикалық моделдері.  

Идеалды сығылмайтын сұйық моделі. Эйлер тендеулері. Баротропты 

процесс кезінде идеал газ моделі. Тұтқыр сығылмайтын сұйық моделі. Навье-
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Стокс теңдеуі. Серпімді дене моделі. Гуктың жалпылама заңы. Сызықты 

серпімділік теориясының негізгі теңдеулерінің толық жүйесі. Ламе 

тендеулері. Термосерпімді денелер моделі. Температуралық кернеулерді 

ескерген жағдайдағы Гук заңы. Идеалды пластикалық дене моделі. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Тұтас орта механикасының математикалық негіздері 

2. Тұтас орта қозғалысын зерттеудің Лагранж әдісі   

3. Тұтас орта қозғалысын зерттеудің Эйлер әдісі  

4. Бөлшектердің траекториясы, дифференциалдық теңдеуі 

5. Ағын сызығы және оның дифференциалдық теңдеуі 

6. Құйын сызығы және оның дифференциалдық теңдеуі 

7. Деформация тензоры және оның компоненттерінің геометриялық 

мағынасы  

8. Деформация жылдамдығы тензоры, компоненттерінің мағынасы 

9. Құйын тензоры, компоненттерінің мағынасы 

10. Кернеу тензоры және оның компоненттерінің мағынасы 

11. Массаның сақталу заңы 

12. Тұтас орта динамикасының теңдеуі. 

13. Сығылмайтын тұтқырсыз сұйық қозғалысының теңдеулері 

14. Сығылмайтын тұтқыр сұйық қозғалысының теңдеулері 

15. Сызықты серпімді дене қозғалысының теңдеулері 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1. Тензорлық есептеу мен анализ элементтері 

2. Негізгі ұғымдар және тұтас орта кинематикасының теңдеулері 

3. Абсолют қатты дененің қозғалыс теңдеуі 

4. Тұтас орта қозғалысының теңдеулері 

5. Орта бөлшектерінің маңындағы жылдамдықтардың таралуы. Коши-

Гельмгольц теоремасы   

6. Стокс , Гаусс–Остроградский формулалары  

7. Термодинамиканың бірінші заңы 

8. Сырттан келген жылу ағынының теңдеуі 

9. Термодинамиканың екінші заңы. Энтропия 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ЖҮРГІЗЕТІН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1.Скалярлық, векторлық өрістер және олардың негізгі қасиеттері. 

2.Стокс теоремасы мен формуласы   

3.Гаусс–Остроградский теоремасы және формуласы 
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4.Қозғалатын көлем бойынша интегралды уақыт арқылы дифференциалдау 

формуласы 

5.Деформация тензорының бас осьтері мен бас компоненттері 

6.Ішкі беттік күштердің жұмысы 

7.Кинетикалық энергияның өзгерісі туралы теорема 

8.Классикалық термодинамикалық процестер 

9.Серпімді дененің термодинамикалық күй теңдеуі 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Седов Л.И. Механика сплошной среды: В 2 т. Т.1. 6-е изд. стер. - СПб.: 

Издательство "Лань", 2004. -528 с.  

2. Седов Л.И. Механика сплошной среды: В 2 т. Т.2. 6-е изд. стер. -СПб.: 

Издательство "Лань", 2004. -560с.  

3. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа: Учебник для вузов. 7-е изд. 

испр. - М.: Дрофа, 2003.-840с. 

4. Ершина А.Қ., Шериазданов Ғ.Б. Тұтас орта механикасының теориялық 

негіздері және классикалық модельдері.– Алматы: Қазақ университеті, 

2005.– 167 б. 

5. Искакбаев А. Деформацияланатын қатты дене механикасының негіздері. 

– Алматы: Қазақ университеті, 2007.- 175 б. 

6. Тұтас орта механикасы бойынша тест сұрақтары: құраст.: Искакбаев 

А.И. және т.б. Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 120 бет. 

 

Қосымша: 

1. Ильюшин А.А. Механика сплошной среды: М.: МГУ, 1990.-310 с. 

2. Ильюшин А.А., Ломакин В.А., Шмаков А.П. Задачи и упражнения по 

МСС: М.: МГУ, 1979. -200 с. 

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. М.: Наука, 1987, 248 с. 

4. Жермен П. Курс механики сплошных сред. Общая теория. – М., 1983. 

5. Работнов Ю.Н.  Механика деформируемого твердого  тела. М., 1988.  

6. Мейз  Дж. Теория и задачи механики сплошных сред: М., 2007. 

7. Фабер Т.Е. Гидроаэродинамика. - М.: Постмаркет. - 2011. -560 с. 

8. Robert W. Fox, Alan T. McDonald, Philip J. Pritchad. Introduction to Fluid 

Mechanics, International Student Version, 8th Edition, John Wiley&Sons 

Inc., 2011.- 896 p. 

9. Шерьязданов Г.Б. Модели механики сплошной среды. Учебное пособие: 

Алматы. : Қазақ университеті, 2007.- 188 с. 

10. Шерьязданов Г.Б. Задачи и упражнения по механике сплошной среды: 
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PR YА 2201 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

объем 2 кредита 

 

Авторы: 

кандидат филологических наук, доцент Мухамадиев Х.С. 

кандидат физико-математических наук, ст.преподаватель Туралина Д.Е. 

 

Рецензенты: 

доктор физико-математических наук, профессор кафедры механики 

КазНУ имени аль-Фараби Шерьязданов Г.Б. 

кандидат физико-математических наук, доцент КазАТК имени 

М.Тынышпаева Чуркина О.И. 

 

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, 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; 

- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как 

основы  профессиональной деятельности; 
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-  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 язык механики и его составляющие. 

Профессиональная терминология как основной признак научного 

стиля. 

1.2 Обучение научному стилю речи как языку специальности механики. 

1.3 О научных методах исследования в области механики. Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами. 

1.4 Структура научно-исследовательских работ по профилю специальности 

механики. Требования к содержанию работы.  

1.5 Основная терминология по механике 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 специальности механика. 

1.8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности механики. 

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 науки и 

образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Целью изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  

на русском языке  и обеспечение профессионально-ориентированной 

языковой подготовки компетентной личности, способной адекватно 

выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях.   
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Основные задачи дисциплины - выработать у студентов-механиков 

представления о профессиональном тексте, о стратегиях и тактиках речевой 

коммуникации в профессиональной сфере, как об объектах, формирующих у 

будущих специалистов профессиональной компетенции – способности 

решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях в сфере профессиональной деятельности. 

Помочь студентам понять сущность текста по специальности механика, 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 специальности «5В060300-Механика» 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. 

Основные способы терминообразования. Научно-техническая терминология 

по механике. Узкоспециальные отраслевые термины в области механики (в 

области теоретической и небесной механики, механики деформируемого 

твердого тела, механики жидкости, газа, плазмы и энергетики, механики 

машин и робототехнических систем; теоретических и экспериментальных 

методов исследования проблем механики). 

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 области механики. 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 в области механики 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 механика. 

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-механиков. 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 

электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 

портрета ученого-механика. 
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Термины, обозначающие этапы развития науки в области механики, 

различных научных направлений, течений, школ, методов, принципов, 

подходов, процессов, законов механики.  

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. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ  

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 

точность, информативность, целостность, интертекстуальность, 

завершенность. 
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Интерпретация и анализ текстов по механике: в аспекте связности, 

логичности, целостности. 

Интерпретация и анализ текстов по механике в аспекте категорий 

интенциональности, точности и информативности 

Интерпретация и анализ текстов по механике в аспекте категорий 

воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

Интерпретация и анализ текстов по механике в аспекте категорий 

интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

Информационно-структурные характеристики текста по механике: 

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 по механике на выбор). 

Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 

свёртывания информации. 

 Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 

принципы выявления интенции автора текста (текст по основным 

направлениям механики на выбор). 

  Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 

понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 

 Составить план предстоящей дискуссии по специальности механика. 

Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 

 Механика в Античности 

 Механика Средневековья и Возрождения 

 Механика XVII в. 

 Механика XVIII в. 

 Механика XIX в. 

 Механика XX в. 

 Теоретическая механика 

 Механика сплошной среды 

 Механика жидкости и газа 

 Механика деформируемого твердого тела 

 Механики машин и робототехнических систем 

 Экспериментальные методы в механике 

 Современные проблемы механики  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1.Классификация терминологии  в контексте формирования гуманитарной 

картины мира ученого-механика. 

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

словарями (… энциклопедический словарь). 

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

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 

 4.Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет 

адресата. Понятие речевого жанра. 

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

Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об 

умозаключении. 
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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 

язык». В настоящее время сформировался социальный заказ на выпускников 
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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 

содержания 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 

5В060300 – «Механика» 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; 

 выполнять письменный 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 Введение в механику. Времена группы Indefinite. (Present/Past Perfect  

Continuous; Future Perfect) 

2 Силы. Времена группы  Perfect, Continuous. (Present/Past Perfect   

Continuous; Future Perfect) 

3 Момент силы.Структура простого предложения 

4 Трение в природе. Структура сложноподчиненного предложения 

5 Скорость и ускорение.Прямая и косвенная речь 

6 Состояние равновесия. Страдательный залог 

7 Законы Ньютона. Соглосавание времен 

8 Введение в теоретическую механику 

9 Введение в механику сплошной среды 

10 Введение в механику жидкости и газа 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 

Цель и задачи дисциплины: 

Основной целью обучения дисциплине “Профессионально-

ориентированный иностранный язык” является формирование 

профессионально-коммуникативной компетенции у студентов, обучающихся 

по 5В060300 – «Механика» 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, интергративным видам 

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 формирования социально-

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 обучения данной 

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  
 

Введение в механику 
Введение в механику. Основные понятия и термины. Основные 

теоретические проблемы механики. Основные разделы механики.  
 

Силы 

Поверхностные и пространственные силы. Момент сил. Система 

сходящихся сил. Сила упругости. Сила гравитации. Сила трения. Сила 

тяжести. Вес тела на горизонтальной поверхности. Уменьшение и 

увеличение веса тела. Перегрузка. 
 

Момент силы 

Крутящий момент. Вращательный момент. Плечо. Момент импульса. 

Механическая работа.  
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Трение в природе 

Угол и конус трения. Трение скольжения. Трения качения. Трение 

покоя. Взаимодействие трения. Коэффициент трения. 
 

Скорость и ускорение 

Скалярные и векторные величины. Скорость. Угловая скорость. 

Ускорение. Полное ускорение. Нормальное (центростремительное) и 

тангенциальное ускорение. Закон сложения скоростей. 
 

Состояние равновесия 

Равновесие. Механическое равновесие. Условие равновесия тел. 

Устойчивое и неустойчивое равновесие. Площадь опоры. 

Термодинамическое и химическое равновесие. 
 

Законы Ньютона 

Сила инерции. Закон инерции. Масса. Законы Ньютона. Закон 

всемирного тяготения.  
 

Введение в теоретическую механику 
Абсолютно твердое тело и системы твердых тел. Система отсчета. 

Кинематика. Поступательное и вращательное движения. 

Плоскопараллельное движение.  Сложное движение.  Статика. Исходные 

положения (аксиомы) статики. Связи и реакции связей. Динамика. 

Инерциальная система отсчета. Задачи динамики.  
 

Введение в механику сплошной среды 
Основные гипотезы механики сплошной среды. Способы описания 

движения сплошной среды. Траектории движения, линии тока. 

Установившееся (стационарное) движение. Вихрь поля скоростей. 

Деформация. Тензоры деформации и скоростей деформации. 
 

Введение в механику жидкости и газа 
Турбулентность и турбулентные течения. Пористые среды. Особенности 

моделирования течений в пористых средах. Наномеханика. 
 

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.  

Задача преподавателя иностранного языка заключается в формировании 

и развитии иноязычной компетенции студентов в сфере выбранной 
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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. 
 

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: 

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. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
1. Полякова Т. Ю., Синявская Е. В., Тынкова О.И., Улановская Э. С. 

Английский язык для инженеров. – Высшая школа. – Москва. 2007 

(адрес в интернете https://drive.google.com/file/d/0B-Osk7FH2zPJZ2xBajZxakRSY2M/view 

2. Синявская Е.,  Тынкова О. Английский язык для инженеров. – Высшая 

школа. – ISBN 5-06-003733-9. - 2000 

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. 

 

Дополнительная: 

1. Mark Ibbotson Cambridge English for Engineering Student's Book with 

Audio CDs (2). – ISBN 9780521715188. – 2008 

2. Oxford English for Careers: Engineering 1 Student's Book. – ISBN  978-0-

19-457949-0. - P. 136 

3. Особенности написания научных статей на английском языке не 

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

ChineseWriters.html). 

4. Особенности деловой переписки на техническом английском языке 

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

   

Примечание: В зависимости от специальности список литературы в рабочей 

программы может быть даполнен необходимыми учебниками и учебными пособиями.  

  

https://drive.google.com/file/d/0B-Osk7FH2zPJZ2xBajZxakRSY2M/view
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


83 
 

МА I  1203   МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ – 1 

 

объем 3 кредита 

 

Авторы: 

кандидат физико-математических наук, профессор Токибетов Ж.А. 

старший преподаватель Рзаева Г.К. 

 

Рецензенты: 

доктор физико-математических наук, профессор Тунгатаров А.Б.  

кандидат физико-математических наук, доцент Мадалиева С .Н.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Математический анализ» - это математическая наука, которая 

составляет фундамент математического и естественно-научного 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; 
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знать основные фундаментальные понятия математического анализа; 

теорию последовательностей; теорию   непрерывных функций, символы 

Ландау, дифференциальное исчисление функций одной вещественной 

переменной;  неопределенные  интегралы и  методы    интегрирования,    

 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;  вычислить  

неопределенные  интегралы,  используя  различные  методы  интегрирования.  

быть компетентным в вопросах профессиональной деятельности, 

связанных с математическим  анализом. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 Введение 
2 Вещественные числа и теория множеств  
3 Теория последовательностей  
4 Теория пределов  
5 Верхние  и  нижние пределы  
6 Неопределенный  интеграл  
7 Предел  функции в   точке     
8 Критерий  Коши  о существовании предела.   
9 Непрырывные функции  
10 Равномерная непрерывность функции  
11 Дифференцируемость в точке функции  
12 Дифференциалы  и  производные  высшего  порядка  
13 Формулы  Тейлора 
14 Построения графика  
15 Неопределенный  интеграл  
16 Интегрирование  рациональных  функции  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Математический анализ, подобно другим разделам математики, 

развилась 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. Поэтому не случайно, что он обычно является 
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первым серьёзным курсом высшей математики, с которым приходится 

сталкиваться учащемуся.  

Цель этого предмета - ознакомление студентов  с фундаментальными 

понятиями математического анализа  таким  образом,  чтобы успешно  

освоивший  данный  курс студент мог в дальнейшем самостоятельно 

ознакомиться различными специальными разделами теории функций, а 

также продолжить учебу в магистратуре по данному направлению. 

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. 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. Неизмеримо растет роль математического анализа в 

современном естествознании. Новые теоретические результаты открывают 

новые возможности для естественнонаучного использования их методов.  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Вещественные числа и теория множеств 

Предмет математического анализа, сведения о множествах и логической 

символике, отображение и функции. Вещественные числа. Необходимость 

расширения множества рациональных чисел. Множество вещественных 

чисел. Алгебраические свойства множества R. Действия над  вещественными 

числами.  Принцип Архимеда. Принцип полноты множества вещественных 

чисел R: верхний (нижний) границы числового множества, принцип 

вложенных отрезков,  лемма о конечном покрытий.  
 

Теория последовательностей 
Теория пределов: предел числовой последовательности, свйоства 

предела и существование предела, предельные  точки  множества и теорема 

Больцано-Вейерштрасса, число е, верхние и  нижние пределы, Критерий  

Коши  о существовании предела.   
 

Предел функции 

Топология R;  функции, имеющие предел в точке и их свойства; предел 

отношения синуса с бесконечно малым аргументом к аргументу; теория 

пределов;  предел функции по базису фильтра ( по базе); свойства пределов; 

критерий  Коши  о существовании предела; сравнение  функции; символы 

«о», «О»,  «~».  1й и 2й  замечательные пределы.  Непрырывные функции:   их 

локальные и глобальные свойства;  классификация точек разрыва; 
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ограниченность функции непрерывной на отрезке; существование 

наибольнего и наименьшего значении; равномерная непрерывность функции 

непрерывной на отрезке; монотонные функции;  существование обратной  

функции  и  ее  непрерывность; непрерывность  элементарных функции. 
 

Дифференциальное исчисление 

Производные  и дифференциалы: дифференцируемость в точке функции 

одной переменной; производная в точке; дифференциал и его  

геометрический смысл; механический смысл производной; правила  

дифференцирования; дифференциалы  и  производные  высшего  порядка;  

формула  Лебница. Основные теоремы дифференциального  исчисления  и  

их  применения; теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Формула Тейлора. 

Разложение по формуле Маклорена некоторых элементарных функции. 

Остаточный член  формулы  Тейлора; правила Лопиталя; исследование  

функции при  помощи  производной; экстремум функции; выпуклость и 

вогнутость графика; точки перегиба графика функции; асимптоты графика;  

схема построения графика. 
 

Неопределенный  интеграл 

Неопределенный  интеграл: первообразная;  неопределенный  интеграл  

и его основные свойства; таблица производных; замена переменных;  

интегрирование по частям;  интегрирование  рациональных  функции;  

интегрирование  некоторых иррациональных  и  трансцендентных  функции. 
 

ПРИМЕРНЫЙ   ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ   СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Метод математической индукции. 

2. Монотонные последовательности. Число е. 

3. Критерий Коши для последовательности. 

4. Частичные пределы последовательности. 

5. Два замечательных предела. 

6. Непрерывность функции. 

7. Правила дифференцирования. 

8. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. 

9. Производные  высших  порядков. Формула Лейбница. 

10. Правило Лопиталя. 

11. Формула Тейлора. 

12. Полное исследование функции и построение графика. 

13. Неопределенный интеграл. 

14. Интегрирование по частям  и  замена  переменных  в  неопределенном  

интеграле.  

15. Интегрирование  рациональных  функций.  
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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. Интегрирование  квадратичной  иррациональности. 

8. Интегрирование  дифференциального  бинома. 

9. Подстновки  Эйлера 

10. Интегрирование   иррациональных  функции 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ     С    ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Операции над множествами. 

2. Точные грани числовых множеств. 

3. Разные способы вычисления пределов. 

4. Равномерная непрерывность функции. 

5. Экстремум функции; выпуклость и вогнутость графика 

6. Точки перегиба графика функции; асимптоты графика 

7. Исследование  функции с помощью  производной и построение 

графика 

8. Оценка  интеграла 

9. Метод  Остроградского 

10. Интегрирование  тригонометрических  функции 

 

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.М., Основы математического анализа, Наука, 2005. 

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

математическому  анализу, 2004. 

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

анализу. М.: Наука, 2005. 

 

Дополнительная: 

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

Наука 2002. 
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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. 
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МА II  1204   МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ – 2 

объем 3 кредита 

 

Авторы: 

кандидат физико-математических наук, профессор Токибетов Ж.А. 

старший преподаватель Рзаева Г.К. 

 

Рецензенты: 

доктор физико-математических наук, профессор Тунгатаров А.Б.  

кандидат физико-математических наук, доцент Мадалиева С .Н.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Математический анализ» - это математическая наука, которая 

составляет фундамент математического и естественно-научного 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-2»   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; 

определенные  интегралы; теорию    функций  многих  переменных, 

числовые и функциональные  ряды, дифференциальное исчисление функций 

многих   переменных,    

уметь использовать различные  методы  интегрирования  и  применения  

определенных  интегралов  в  геометрии, механике  и  физике; исследовать 

сходимость  рядов,   используя различные  признаки  сходимости;   

исследовать   функцию  на  экстремум  и  условный  экстремум.  

быть компетентным в вопросах профессиональной деятельности, 

связанных с математическим  анализом. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 Введение 

2 Определенный интеграл  

3 Свойства   определенного   интеграла  

4 Формула    Ньютона - Лейбница  

5 Интегрирование  по частям 

6 Применения определенного интеграла в геометрии, механике, 

физике   
7 Функции  многих переменных 

8 Предел  и  непрерывность  функций  многих  переменных 

9 Частные  производные  и  дифференциалы  функций  многих 

переменных.  
10 Частные  производные  и  дифференциалы  высших порядков  

11 Экстремум  функций  многих  переменных  

12 Числовые ряды 

13 Сходимость числового ряда  

14 Функциональные ряды 

15 Степенные  ряды 

16 Разложение функций в степенные  ряды 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Математический анализ, подобно другим разделам математики, 

развилась 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 
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математической дисциплины. Поэтому не случайно, что он обычно является 

первым серьёзным курсом высшей математики, с которым приходится 

сталкиваться учащемуся.  

Цель этого предмета - ознакомление студентов  с фундаментальными 

понятиями математического анализа таким образом, чтобы успешно  

освоивший  данный курс студент мог в дальнейшем самостоятельно 

ознакомиться различными специальными разделами теории функций, а 

также продолжить учебу в магистратуре по данному направлению. 

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. 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. Неизмеримо растет роль математического анализа в 

современном естествознании. Новые теоретические результаты открывают 

новые возможности для естественнонаучного использования их методов.  
 

                              ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Определенный интеграл  

Внутренние проблемы математики, приводящие к необходимости 

введения  интеграла Римана. Суммы  Дарбу  и их свойства. Интегралы Дарбу. 

Определенный интеграл Римана. Критерий интегрируемости. Свойства 

определенного   интеграла. Теоремы  о среднем значении. Формула Ньютона 

- Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле, интегрирование  

по частям. Методы приближенного вычисления интеграла Римана и 

различные  применения  в геометрии, механике, физике  и  экономике.  
 

Функции  многих переменных 

 Понятие,  предел  и  непрерывность  функций  нескольких  переменных. 

Частные производные и  дифференциалы  функций  нескольких  переменных. 

Некоторые приложения частных производных и  дифференциалов. Частные  

производные  и  дифференциалы  высших порядков. Существование неявных 

функции. Экстремум функций нескольких переменных. Условный 

экстремум. 

Числовые ряды 

Сходимость и сумма числового ряда. Критерий Коши. Знакопостоянные   

ряды. Сравнение рядов.  Признаки сходимости Даламбера, Коши, Раабе, 

Гаусса,   интегральный  признак  сходимости.    Числовые   ряды и  их   связь 
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с числовыми последовательностями. Условные  и  абсолютно  сходящиеся  

числовые ряды и  их  применения. Знакопеременные ряды. Признак 

Лейбница.   Абсолютная   и  условная сходимость. Преобразование  Абеля  и  

его применение   к  рядам.  
 

Функциональные последовательности и ряды 

Равномерная  сходимость. Признаки  равномерной  сходимости. Теорема 

о  предельном переходе. Теоремы о непрерывности, почленном 

интегрировании и дифференцировании. Степенные  ряды, радиус 

сходимости, формула Коши - Адамара. Равномерная  сходимость и 

непрерывность суммы степенного  ряда. Почленное   интегрирование и 

дифференцирование степенных  рядов. Ряд Тейлора. Разложение 

элементарных функций в степенные  ряды. Формула  Эйлера.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Неопределенный интеграл.  

2. Интегрирование по частям 

3. Замена  переменных  в  неопределенном  интеграле.  

4. Интегрирование  рациональных  функций 

5. Определенный интеграл Римана.  

6. Замена переменной в определенном интеграле,  

7. Интегрирование по частям в  определенном  интеграле.  

8. Функции многих переменных.   

9. Предел  и  непрерывность  функций  нескольких  переменных.  

10. Частные  производные  и  дифференциалы  функций  нескольких  

переменных.  

11.  Экстремум  функций  нескольких  переменных.  

12. Ряды. Числовые ряды  с неотрицательными членами.  

13. Признаки сходимости.  

14.  Функциональные последовательности и ряды.  

15. Степенные ряды. 
 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ   САМОСТОЯТЕЛЬОЙ  РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ 
 

1. Признаки  сходимости  числового  ряда 

2. Признаки  сравнения 

3. Интегральный  признак 

4. Формула  Стирлинга   

5. Достаточные признаки  равномерной  сходимости 

6. Теорема о  предельном  переходе 

7. Разложение  функции в  степенной  ряд 

8. Ряд Тейлора.  

9. Разложение элементарных функций в степенные  ряды. 

10. Теорема  Вейерштрасса 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ С    ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Метод  Остроградского 

2. Интегрирование  квадратичной  иррациональности  

3. Интегрирование  дифференциального  бинома 

4. Подстановки  Эйлера 

5. Интегрирование  иррациональных  функции.  

6. Некоторые геометрические  и  физические  приложения  определенного 

интеграла.  

7. Частные  производные  и  дифференциалы  высших порядков.  

8. Существование неявных функции. 

9. Условный экстремум  

10. Знакопеременные ряды.  
 

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.М., Основы математического анализа, Наука, 2005. 

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

математическому  анализу, 2004. 

6. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнения 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. 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. 
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AAG-1205- АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

объем 3 кредита  

 

Авторы: 

кандидат физико-математических наук, доцент Нурпейiс 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. С.  

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 «Алгебра и аналитическая геометрия» знакомит студентов с 

базовыми понятиями геометрии и алгебраическими методами, 

необходимыми для других дисциплин, со стандартными методами решения 

систем линейных алгебраических уравнений, матричных вычислений, 

способствует приобретению студентами навыка решения геометрических 

задач с помощью метода координат, знакомит с каноническим заданием 

линий и поверхностей второго порядка, а также изучает их форму с помощью 

сечений.     

Типовая программа составлена согласно с типовым учебным планом по 

специальности 5B060300 - Механика и призвана дать студенту как 

теоретические знания по предмету, так и знакомит с аналитическим методом 

изучения геометрических свойств объектов и базовыми понятиями и 

методами общей и линейной алгебры.  

В результате изучения дисциплины «Алгебра и 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; 

- формулы, применяемые к комплексным числам; 

- методы вычисления определителей; 

- операции над матрицами; 

- методы разрешения и иследования систем уравнений; 

- канонические уравнения линий и поверхностей. 

Студент должен уметь: 

- доказывать утверждения, выводить формулы;  
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- решать задачи относительно скалярного, векторного и смешанного 

произведения векторов; 

- решать задачи относительно прямой и плоскости; 

- переходить с алгебраического вида комплексного числа к 

тригонометрической, возводить в степень и вычислять из него корень n-ой 

степени; 

- вычислять определители; 

-  применять операции к матрицам; 

- решать задачи относительно кривых второго порядка; 

владеть навыками: 

- доказывать утверждения, выводить основные формулы аналитической 

геометрии и линейной алгебры, 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.  Комплексные числа  

3.  Системы линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса 

4.  Матрицы и операции над ними 

5.  Определители и их основные свойства. Правило Крамера 

6.  Обратная матрица. Матричные уравнения 

7.  Векторное пространство 

8.  Ранг матрицы. Теорема Кронекера-Капелли 

9.  Векторная алгебра 

10.  Произведения векторов 

11.  Прямая на плоскости 

12.  Прямая и плоскость в пространстве 

13.  Канонические уравнения линий второго порядка 

14.  Канонические уравнения поверхностей второго порядка 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Высшая алгебра и аналитическая геометрия, изложению которой 

посвящена данная программа, представляет собой естественное обобщение 

основного содержания школьного курса элементарной алгебры и геометрии. 

Центральным в школьном курсе алгебры является вопрос о решении 

уравнений, где рассматриваются системы двух и трех уравнений первой 
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степени с двумя и, соответственно, тремя неизвестными; с другой стороны, 

изучается одно квадратное уравнение с одним неизвестным, а также 

некоторые частные типы уравнений более высокой степени, легко 

сводящиеся к квадратным (биквадратные уравнения). 

Эти направления получают дальнейшее развитие в курсе высшей 

алгебры, изучаются произвольные системы уравнений первой степени или, 

как говорят, линейных уравнений. Для решения таких систем в том случае, 

когда число уравнений равно числу неизвестных, разрабатывается аппарат 

теории определителей.  

Однако этого аппарата уже недостаточно для изучения таких систем 

линейных уравнений, у которых число уравнений не равно числу 

неизвестных. Оказалось, необходимым разрабатывать теорию матриц. Эта 

теория оказалась очень глубокой и нашла приложения далеко за пределами 

теории систем линейных уравнений.  

С другой стороны, изучение систем линейных уравнений потребовало 

введения и изучения многомерных (так называемых векторных или 

линейных) пространств, которые служат важным орудием во многих 

математических исследованиях, а также в физике и механике.  

В алгебре приходится встречаться с числовыми объектами, с которыми 

выполняя алгебраические операции - сложение и умножение, которые 

похожи на операции над числами и носят те же названия, но иногда 

некоторые свойства оказываются утерянными. Так, очень часто и в очень 

важных случаях операции оказываются некоммутативными, иногда и не 

ассоциативными, либо не существует обратных элементов. 

Аналитическая геометрия же имеет своей задачей изучение свойств 

геометрических объектов при помощи аналитического метода, в основе 

которого лежит так называемый метод координат, впервые систематически 

примененный Декартом.  

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.  

Дисциплина «Алгебра и аналитическая геометрия» ставит своей целью 

ознакомление с аналитическим методом изучения геометрических свойств 

объектов и базовыми понятиями, и методами общей и линейной алгебры. Для 

усвоения дисциплины достаточно знание элементарной математики в объеме 

программы общеобразовательной школы.  

Задачи курса сводятся к изучению основ алгебры и аналитической 

геометрии, необходимых для освоения других математических дисциплин, и 

развитию практических навыков решения соответствующих задач. 



97 
 

Задача дисциплины «Алгебра и аналитическая геометрия» -  развитие и 

расширение математического кругозора студентов, а также научить 

связывать и применять основные методы и понятия данного предмета с 

последующими изучаемыми курсами. «Алгебра и аналитическая геометрия» 

непосредственно связана с дисциплиной «Математический анализ» и 

является базовой для дисциплин «Дифференциальные уравнения», 

«Уравнения математической физики», «Методы вычислений», «Дискретная 

математика», «Теория вероятностей и математическая статистика».  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Комплексные числа 

Определение комплексных чисел. Алгебраический вид. Операции над 

комплексными числами. Свойства операций. Обозначение комплексного 

числа на плоскости. Тригонометрическая запись комплексного числа. 

Формула Муавра. Извлечение корня n-ой степени из комплексного числа.  
 

Системы линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса 

Системы линейных алгебраических уравнений. Совместность и 

определенность. Элементарные преобразования. Эквивалентные системы. 

Исследование системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.  
 

Матрицы и операции над ними 

Операции над матрицами: сложение матриц, умножение на число, 

транспонирование, умножение матрицы на матрицу. Свойства операций.   
 

Определители и их основные свойства. Правило Крамера  
Определители второго и третьего порядка. Перестановки. Понятия 

инверсии, транспозиции, четности, нечетности перестановок. Определители 

порядка n. Основные свойства определителей. Методы вычисления 

определителей. Минор и алгебраическое дополнение. Теорема Лапласа и ее 

следствия. Правило Крамера.  
 

Обратная матрица. Матричные уравнения Обратная матрица. 

Понятия невырожденной матрицы, союзной матрицы и обратной матрицы. 

Критерий обратимости. Формула вычисления обратной матрицы методом 

алгебраических дополнений. Матричные уравнения.  
 

Векторное пространство 

Понятие векторного пространства. Линейная комбинация векторов. 

Линейная зависимость и независимость системы векторов и их свойства. 

Базис пространства и ее размерность. Координаты вектора в заданном базисе.  
 

Ранг матрицы. Теорема Кронекера-Капелли 

Понятие ранга матрицы. Теоремы о ранге матрицы. Критерий 

совместности СЛАУ - теорема Кронекера-Капелли. Фундаментальное 

решение однородной СЛАУ. 
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Векторная алгебра и метод координат 

Понятие вектора как направленного отрезка. Операции над векторами. 

Геометрический смысл линейной зависимости векторов. Проекции вектора 

на прямую и плоскость. Базис, координаты векторов относительно базиса. 

Аффинные и декартовы системы координат. Простейшие задачи 

аналитической геометрии.  
 

Произведения векторов  

Скалярное произведение двух векторов и его свойства. Критерий 

перпендикулярности. Вычислительная формула скалярного произведения. 

Правая и левая тройки векторов. 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. 
 

Прямая и плоскость 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.  

 

Канонические уравнения линий 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.  

 

Канонические уравнения поверхностей второго порядка 

Исследование поверхностей второго порядка по их каноническим 

уравнениям с помощью вращения, растяжений и сечений. Эллипсоиды, 

гиперболоиды и параболоиды, их канонические уравнения и плоские 

сечения.  Цилиндрические и конические поверхности. Поверхности с 

прямолинейными образующими. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Действия над комплексными числами. Алгебраический вид. 

2. Тригонометрический вид комплексного числа. Формула Муавра.      

Извлечение корня из комплексного числа. 

3. Исследование СЛАУ методом Гаусса. Случай совместной определенной 

системы. 

4. Исследование СЛАУ методом Гаусса. Случай совместной 

неопределенной и несовместной системы.  

5. Четность и нечетность перестановок. 

6. Методы вычисления определителей: по свойствам, по теореме Лапласа и 

его следствиям - формулы  разложения определителя по строке  и по 

столбцу. 

7. Обратная матрица. Матричные уравнения. 

8. Ранг системы векторов и матрицы. 

9. Векторная алгебра. 

10. Простейшие задачи аналитической геометрии.  

11. Скалярное произведение двух векторов. Векторное произведение двух 

векторов и смешанное произведение трех векторов.   

12. Уравнения прямой на плоскости. 

13. Уравнения прямой и плоскости в пространстве. Взаимное расположение 

плоскостей. 

14. Взаимное расположение прямой и плоскости. Взаимное расположение 

прямых в пространстве и углы между ними. 

15. Канонические уравнения кривых второго порядка. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Многочлены. Схема Горнера. Алгоритм Евклида. 

2. Нахождение обратной матрицы методом Гаусса-Жордана. 

3. Полярные, цилиндрические, сферические системы координат. 

4. Линейные оболочки и ранг системы векторов.  

5. Евклидовы пространства. Процесс ортогонализации. Неравенство Коши-

Буняковского.  

6. Переход от одного базиса к другому.  

7. Линейные операторы. Собственные векторы и собственные значения 

оператора. Характеристический многочлен линейного оператора. 

8. Приведение    квадратичных форм к каноническому виду. 

9. Закон инерции. Положительно определенные квадратичные формы. 

Критерий Сильвестра. 

10.  Группы, кольца и поля.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

 

1. Операции над матрицами. 

2. Определители второго и третьего порядка. 

3. Правило Крамера. 

4. Ранг матрицы. 

5. Применение теоремы Кронекера-Капелли 

6. Нахождение фундаментального решения однородной СЛАУ. 

7. Сумма и пересечение подпространств.  

8. Процесс ортогонализации.  

9. Дополнение системы векторов до ортонормированного базиса. 

10. Общее уравнение кривых второго порядка. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 

1.  Кострикин А.И. Введение в алгебру, т. 1. – М.: Физматлит, 2001. 

2.  Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. 

М.: Наука, 1979. 

3.  Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – Учебное 

пособие. 13-е издание, стереотипное. – Санкт-Петербург, 2010.  

4.  Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – 

Санкт-Петербург: издательство «Лань», 1999.  

5.  Моденов П.С., Пархоменко А.С. Сборник задач по аналитической 

геометрии. М.: Ижевск, РХД, 2002, 384 с. 

6.  Цубербиллер О.Н., Задачи и упражнения по аналитической геометрии. – 

Санкт-Петербург: издательство «Лань», 2003.  
 

Дополнительная: 

1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – М.: Наука, 1978. 

2. Сборник задач по алгебре. Под редакцией А.И. Кострикина. – М.: 

Физматлит, 2002. Изд. 3-е, испр. и доп. 

3. Моденов П.С., Аналитическая геометрия. – М.: Изд-во МГУ, 1969. 

4. Мальцев А.И., Основы линейной алгебры. – М.: Наука, 1970. 

5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. М.: Наука, 1984. 

6. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. М.: Наука, 1988.  

7. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. 

М.: ФМЛ, 2004. 

8. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. М.: Физ- 

матлит, 1998.  

9. Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. Издание пятое, 

исправленное. - М.: Добросвет, МЦНМО, 1998.  

10. Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты: Учеб. 

пособие. — М.: Финансы и статистика, 2003. 
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DU 2206 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ  

 

обьем 2 кредита 

 

Авторы: 

доктор педагогических наук, профессор Сулейменов Ж. 

доктор физико-математических наук, профессор Дауылбаев М.К. 

доктор физико-математических наук, профессор Алдибеков Т.М. 

старший преподаватель Уаисов А.Б. 

 

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

кандидат физико-математичеких наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби 

Токибетов Ж.А. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Теория дифференциальных уравнений является одним из самых 

важных разделов математики. Дисциплина "Дифференциальные уравнения" 

обеспечивает подготовку студентов по одной из фундаментальных 

математических дисциплин, являющейся мощным орудием исследования 

многих задач естествознания и техники. Программа изучения дисциплины 

должна обеспечить приобретение знаний, умений и навыков решения 

дифференциальных уравнений, использования их для решения задач 

уравнений математической физики, механики, физики. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: 

- основные понятия теории дифференциальных  уравнений; 

элементарные методы интегрирования; теорему существования и 

единственности решения задачи Коши для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений; основные понятия и теоремы теории 

устойчивости по Ляпунову. 

уметь: 

- применить изученные теории к выяснению вопросов существования и 

единственности решений; ставить начальные и краевые задачи; применять 

теоремы Ляпунова к исследованию устойчивости движения; решать задачу 

Коши для линейного уравнения и систем уравнений; определять типы 

особых точек автономных систем на плоскости. 

иметь навыки: 

- правильно установить тип дифференциальных уравнений, выбрать 

метод и прием их решения и решить их с учетом начально-краевых условий; 

чтение специальной литературы по некоторым разделам дифференциальных 

уравнений; 

быть компетентным в современных методах исследования в области 

дифференциальных уравнений. 
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Пререквизиты дисциплины, усвоение которых необходимо для 

изучения данного курса: математический анализ, линейная алгебра, 

аналитическая геометрия. 

  Постреквизиты дисциплины: уравнения математической физики, 

теоретическая механика, механика сплошных сред, специальные дисциплины 

по механике. 

  Смежные дисциплины, с которыми имеет тесную связь: методы 

оптимизации, теория функций комплексного переменного, вычислительная 

математика, функциональный анализ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Название тем 

1 Введение в теорию дифференциальных уравнений.  

2 Дифференциальные уравнения первого порядка.  

3 Теорема существования и единственности решения задачи Коши для 

уравнения первого порядка, разрешенного относительно 

производной.  

4 Уравнения, неразрешенные относительно производной.  

5 Дифференциальные уравнения высших порядков.  

6 Общая теория линейных дифференциальных уравнений. Линейные 

однородные уравнения n-го порядка.  

7 Структура общего решения линейного неоднородного 

дифференциального уравнения n-го порядка 

8 Линейные однородные уравнения n-го порядка с постоянными 

коэффициентами.  

9 Общая теория систем линейных дифференциальных уравнений. 

10 Линейные неоднородные системы дифференциальных уравнений.   

11 Построение фундаментальной системы решений линейной 

однородной системы с постоянными коэффициентами.  

12 Автономные системы и теория устойчивости.  

13 Устойчивость по Ляпунову.  

14 Нелинейные системы дифференциальных уравнений.  

15 Линейные дифференциальные уравнения с частными производными 

первого порядка.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дифференциальные уравнения являются одним из основных и важных 

разделов математической науки, наиболее широко применяемых при 

решений прикладных задач механики. Многие задачи механики 

математически моделируется с помощью дифференциальных уравнений. 

Курс «Дифференциальные уравнения» является одной из дисциплин на базе 
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которой строятся такие дисциплины, как теоретическая механика, механика 

сплошных сред, уравнения математической физики. Программа изучения 

дисциплины должна обеспечить приобретение знаний, умений и навыков 

решения дифференциальных уравнений, использования их для решения 

задач механики, физики и уравнений математической физики.  

Дифференциальные уравнения способствуют формированию у студентов 

определенного уровня математической культуры, их научного 

мировоззрения, пониманию сущности прикладной и практической 

направленности обучения, овладению методами математического 

моделирования задач механики.  

Цели и задачи преподавания дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины является обучение 

студентов основам теории дифференциальных уравнений. Для достижения 

поставленной цели выделяются следующие задачи: познакомить студентов с 

основными понятиями и методами теории дифференциальных уравнений, 

научить применять их при решении конкретных задач механики, физики, в 

практической части курса сформировать у студентов навыки применения 

основных теорем и методов теории дифференциальных уравнений. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Введение в теорию дифференциальных уравнений 

Основные понятия дифференциальных уравнений. Механическое 

истолкование дифференциальных уравнений, понятия фазового 

пространства, поля фазовых скоростей, поля направлений и интегральной 

кривой. Составление дифференциальных уравнений для решения 

прикладных задач механики и физики: задача о радиоактивном распаде 

вещества, вывод уравнений движения материальной точки под действием 

силы, приложенной вдоль прямой, вывод уравнения малых колебаний 

математического маятника. 
 

Дифференциальные уравнения первого порядка 

Уравнения, разрешаемые в квадратурах: уравнения с разделяющимися 

переменными, однородные и приводящиеся к ним уравнения, линейные и 

приводящиеся к ним уравнения, уравнения в полных дифференциалах. 

Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Уравнения, 

неразрешенные относительно производной. Метод введения параметра. 

Особые решения. 
 

Дифференциальные уравнения высших порядков 

Сведение дифференциальных уравнений высших порядков к системе 

уравнений. Теорема существования и единственности для нормальной 

системы. Теорема существования и единственности задачи Коши для 

дифференциального уравнения произвольного порядка. Решение 

дифференциальных уравнений высших порядков, допускающих понижение 

порядка. 
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Общая теория линейных дифференциальных уравнений 

Линейные однородные уравнения n-го порядка. Свойства решений. 

Линейная зависимость и независимость функций. Фундаментальная система 

решений и ее существование. Определитель Вронского. Формула Лиувилля. 

Теорема об общем решений.  

Структура общего решения линейного неоднородного 

дифференциального уравнения n-го порядка. Метод Лагранжа вариации 

постоянных. Метод Коши. Линейная краевая задача. Функция Грина.    

 Линейные однородные уравнения n-го порядка с постоянными 

коэффициентами. Метод Эйлера. Линейные неоднородные уравнения n-го 

порядка с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида 

- квазиполиномом. 
 

Общая теория систем линейных дифференциальных уравнений 

Линейные однородные системы дифференциальных уравнений. 

Формула Лиувилля. Фундаментальная матрица. Структура общего решения 

линейной однородной системы. Матрица Коши и ее представления.  

Линейные неоднородные системы дифференциальных уравнений.  

Метод Лагранжа вариации постоянных. Интегральное представление 

решения начальной задачи с помощью матрицы Коши. Построение 

фундаментальной системы решений линейной однородной системы с 

постоянными коэффициентами. 
 

Автономные системы и теория устойчивости 

Автономные системы. Свойства решений. Качественное исследование 

плоских систем, точки покоя, предельные циклы. Фазовые траектории 

линейной автономной системы второго порядка в окрестности особых точек: 

узел, седло, фокус, центр. Устойчивость по Ляпунову. Устойчивость 

нулевого решения линейных однородных систем с постоянными 

коэффициентами.  Исследование устойчивости решений дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами. Условия Рауса-Гурвица. Теорема 

Ляпунова об устойчивости по первому приближению.  
 

Нелинейные системы дифференциальных уравнений 

Системы в нормальной и симметрической формах. Понятия интеграла, 

первого интеграла и общего интеграла системы. Независимые интегралы. 

Существование полной системы первых интегралов. Непрерывная 

зависимость решения от начальных данных и параметров. 

Дифференцируемость решения по параметрам. Уравнение в вариациях.  
 

Линейные дифференциальные уравнения с частными 

производными первого порядка 

Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения с 

частными производными первого порядка и их связь с системой 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Представление общего 
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решения. Характеристики и интегральные поверхности. Задача Коши. 

Квазилинейные уравнения с частными производными первого порядка. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. 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 и неоднородные уравнения с постоянными 

коэффициентами. 

5. Линейная краевая задача второго порядка. Функция Грина. 

6. Линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

7. Особые точки линейной автономной системы второго порядка. 

8. Устойчивость линейных систем уравнений. 

9. Нормальные системы дифференциальных уравнений. Нахождение 

независимых первых интегралов.  

10. Линейные дифференциальные уравнения в частных производных 

первого порядка. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 
 

1. Математическое моделирование физических, механических процессов 

с помощью дифференциальных уравнений. 

2. Приближенное построение интегральных кривых. Метод изоклин.  

3. Применение теоремы существования и единственности решения задачи 

Коши для уравнения первого порядка, разрешенного относительно 

производной.  

4. Обобщенные однородные уравнения. 

5. Метод интегрирующего множителя. 

6. Построение траектории автономных систем на фазовой плоскости и 

исследование особых точек.  

7. Составление интегрируемых комбинаций для решения нелинейных 

систем дифференциальных уравнений. 

 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

  

1. Составление дифференциальных уравнений. 

2. Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнение Дарбу. 

Уравнение Якоби. Уравнение Риккати. 

3. Матричный метод решения систем дифференциальных уравнений 
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4. Поведение фазовых траекторий на плоскости. 

5. Зависимость решения от начальных данных и от параметров. 

6. Интегрирование дифференциальных уравнений при помощи рядов. 

7. Приближенное решение дифференциальных уравнений.  
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
  

 Основная: 

1. Понтрягин Л.С. Дифференциальные уравнения и их приложения. М.: 

URSS, 2009, 208 с. 

2. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений. М.: URSS, 2009, 240 с. 

3. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные 

уравнения. М.: URSS, 2005 г., 256 с. 

4. Сулейменов Ж.С. Дифференциялық теңдеулер курсы. Алматы, Қазақ    

университеті, 2009, 439 с. 

5. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М.: 

Наука, 1992г. 
 

Дополнительная: 

1.  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения. М.: URSS, 2006, 312 с. 

2.  Бибиков Ю.Н. Общий курс обыкновенных дифференциальных 

уравнений. СПбГУ, 2005. 276 с. 

3.  Федорюк М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.:  

URSS, 2009 г., 448 с.  

4. Hirsch M., Smale S., Devaney R. Differential Equations, Dynamical Systems, 

and an Introduction to Chaos. Academic Press, 2012. 432 p. 

5. Қадыкенов Б.М. Дифференциалдық теңдеулердің есептері мен 

жаттығулары. Алматы. 2002.  

6. Самойленко А. М., Кривошея С. А., Перестюк Н. А. Дифференциальные 

уравнения. Практический курс. 2006г. 

 

Интернет-ресурсы:  
учебные пособия - http://www.ksu.ru/f6/k6/index.php?id=15&idm=5  

 

  

https://www.google.kz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Morris+W.+Hirsch%22
https://www.google.kz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+Smale%22
https://www.google.kz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+L.+Devaney%22
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UMF 2207 УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

 

объем 2 кредита 

 

Авторы: 

кандидат физико-математических наук, доцент Койлышов У.К. 

кандидат физико-математических наук, и.о. доцента Хомпыш Х.  

кандидат физико-математических наук, и.о. доцента Айтжанов С.Е.  

 

Рецензенты: 

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лаборатории 

уравнения математической физики института математики и математического 

моделирование МОН РК Дженалиев М.Т.  

кандидат физико-математических наук, профессор кафедры 

фундаментальной математики КазНУ им. аль-Фараби Токибетов Ж.А. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Уравнения математической физики» - одна из основных 

дисциплин учебного процесса специальности 5B060300-«Механика». Эта 

дисциплина излагается на основе дисциплин математического анализа, 

дифференциальные уравнения, алгебры и аналитической геометрии. 

Уравнения математической физики широко используются во многих 

направлениях естественных наук: физики, механики, химии, биологии, 

техники и в др. науках, а также и в самой математике: методы оптимизации и 

вариационное исчисление, оптимальное управление, геометрия, уравнения 

математической физики, вычислительная математика и др. 

В результате изучения дисциплины «Уравнения математической 

физики» студент должен: 

 знать основные понятия теории уравнении математической физики, 

 знать об основных методах решения задач уравнений математической 

физики;  

 уметь составить математические модели физических, механических и 

других процессов,  

 уметь решать задачи по уравнениям математической физики 

использовать известные методы решения и делать выводы. 

Уравнения математической физики являются органическим 

продолжением дифференциальных уравнений, математического анализа, 

функционального анализа. Поэтому весь аппарат этих дисциплин будет 

использован в процессе изучения данной дисциплины. Например, в 

начальной стадии необходимо умение дифференцировать и интегрировать 

функции. В последующем надо владеть теорией рядов и функций многих 

переменных. При изучении линейных систем требуется знание свойств 

линейного векторного пространства.  
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Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

математический анализ, дифференциальные уравнения, высшая алгебра, 

теория функции комплексной переменной, функциональный анализ, 

интегральные уравнения, аналитическая геометрия. 
 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 

1 Основные уравнения математической физики 

2 Корректность постановки задач. Задача Коши 

3 Классификация уравнений с частными производными и приведение их к 

каноническому виду 

4 Уравнения гиперболического типа 

5 Принцип Дюамеля. Обобщенное решение задачи Коши. 

6 Метод Фурье для решения начально-краевых задач для уравнения 

гиперболического типа 

7 Уравнение параболического типа 

8 Принцип максимума для уравнения теплопроводности и следствия 

9 Решение смешанной задачи для уравнения теплопроводности методом 

Фурье  

10 Уравнение эллиптического типа 

11 Основные свойства гармонических функций. 

12 Формулы Грина. Функция Грина и ее свойства. 

13 Метод Фурье для решения краевых задач для уравнения Лапласа. 

14 Потенциалы и их свойств и применения.  

15 Решение краевых задач УМФ методом интегральных преобразований 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 

Главенствующее место среди математических дисциплин в изучении 

реальных процессов макро- и микромира занимают дифференциальные 

уравнения в частных производных, описывающие их, так как их решение и 

устанавливает закон, по которому протекает указанный процесс. Во многих 

случаях исследование тех или иных явлений природы можно привести к 

нахождению решений дифференциальных уравнений в частных 

производных, являющихся уравнениями математических моделей 

естественных наук (физики, механики, биологии, химии, космических 

явлений и т.д.) и носящих название уравнения математической физики. 

Чтобы пользоваться методами уравнений математической физики, в первую 

очередь следует установить, какие величины являются определяющими для 

изучаемого явления. Затем, пользуясь законами и принципами изучаемого 

процесса (физического, механического, биологического, химического, 

космического и т.д.), выражающими связь между этими величинами, 

составить уравнение (систему уравнений) с частными производными и 
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дополнительные условия (граничные и начальные) к уравнению (системе), из 

которых впоследствии определяются, и притом однозначно, неизвестные 

величины, характеризующие явление. Важно иметь в виду, что одна и та же 

задача математической физики может служить моделью совершенно разных 

явлений. Наиболее распространенный способ изложения материала предмета 

таков: исходный материал подсказывается физическими соображениями, 

после чего все изучение осуществляется чисто математическими средствами. 

Многие задачи, связанные с исследованием прикладных задач 

естествознания, приводят к необходимости составления уравнений в частных 

производных и к необходимости исследования задач, связанных с 

дифференциальными уравнениями. В связи с этим составляется 

математическая модель явления, и эта модель становится объектом 

исследования теории уравнений в частных производных (уравнений 

математической физики).  

Роль и значение дисциплины в подготовке специалистов связаны с 

необходимостью, обеспечить страны квалифицированными кадрами по 

теории уравнений математической физики способных решать актуальные 

проблемы науки и техники.  

Целью преподавания дисциплины «Уравнения математической 

физики» является изучение основы теории и современных методов 

уравнений математической физики. 

Задачей изучения дисциплины «Уравнения математической физики» 

является: выработать у студентов глубокие знания основ теории уравнений 

математической физики; умение применять эти знания при исследовании и 

решении конкретных уравнений в частных производных и систем, 

встречающихся в различных областях естествознания. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Основные уравнения математической физики 

Основные уравнения математической физики. Физические задачи, приводящие 

к уравнениям математической физики и задачи, применяемые в механике. 

Дополнительные условия. Вывод краевых условий и условий сопряжения. 

Уравнение колебания мембраны. Уравнение диффузии. 
 

Корректность постановки задач. Задача Коши 
Корректность постановки задач и примеры некорректно поставленных задач. 

Понятие условия согласования. Постановка задачи Коши и краевых задач для 

УМФ их физическая интерпретация. Начальные, краевые и их условия. 
 

Классификация уравнений с частными производными и приведение их 

к каноническому виду 

Классификация уравнений с частными производными и приведение их к 

каноническому виду. Задачи на приведение к каноническому виду ДУЧП 2-го 

порядка со многими независимыми переменными. Определение типы 
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уравнений и системы уравнений. Приведение к каноническому виду с двумя 

независимыми переменными. Инвариантность типы уравнений.  
 

Уравнения гиперболического типа 
Задача Коши для волнового уравнения. Формулы Даламбера, Пуассона и 

Кирхгоффа. Область и области зависимости решения задачи Коши. 

Единственность решения задач Коши. Метод характеристики. Задача Коши. 

Метод бесконечных рядов для решения задач Коши. 
 

Принцип Дюамеля. Обобщенное решение задачи Коши.   
Принцип Дюамеля и его применения для решения неоднородного 

уравнения. Обобщенное решение задачи Коши. Метод продолжения для 

волнового уравнения. Обобщенная задача Коши и Гурса. Метод спуска. 
 

Метод Фурье для решения краевых задач для уравнения 

гиперболического типа.  

Метод Фурье для решения краевых задач для уравнения гиперболического 

типа в декартовой системе координат. Задача Штурма-Лиувилля. Решение 

неоднородного уравнения. Единственность решения краевых задач для 

волнового уравнения. Интеграл энергии и его применение.  
 

Уравнение параболического типа 

Постановка задачи Коши. Принцип максимума и его применения. 

Регулярность и единственность решения задач. Решение задачи Коши для 

уравнения теплопроводности. Формула Пуассона.  
 

Принцип максимума для уравнения теплопроводности и следствия 

Принцип максимума для уравнения теплопроводности и следствия. 

Решение задач Коши с помощью бесконечных рядов для уравнений 

параболического типов. Задача Коши для уравнения теплопроводности. 

Фундаментальное решение уравнения теплопроводности. Метод 

продолжения функции. 
 

Решение смешанной задачи для уравнения теплопроводности методом 

Фурье 

Решение смешанной задачи для уравнения теплопроводности методом Фурье. 

Однородное и неоднородное уравнения теплопроводности. Задача Штурма-

Лиувилла. Метод Фурье в полярной системе координат. 
 

Уравнение эллиптического типа 

Постановка задачи. Уравнение Лапласа. Фундаментальное решение 

уравнения Лапласа. Гармонические и аналитические функции. Задачи 

Дирихле для уравнение Лапласа. Единственность решения краевых задач для 

уравнения Лапласа. 
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Основные свойства гармонических функций  

Основные свойства гармонических функций. Интеграл от нормальной 

производной; дифференцируемость и о среднем значении. Принцип 

максимума гармонической функции и его применения. Построение 

гармонических функции при помощи условия Коши-Римана. 
 

Формулы Грина. Функция Грина и ее свойства 

Формулы Грина. Функция Грина и ее свойства. Уравнение Пуассона. 

Построение функции Грина для простых областей. Построение функции 

Грина для полупространства, для шара и решить построение задачи с 

помощью функции Грина. Решение различных краевых задач для круга и 

шара. Интеграл Пуассона. 
 

Метод Фурье для решения краевых задач для уравнения Лапласа.  

Метод Фурье для уравнения Лапласа в декартовой системе координат. 

Метод Фурье для уравнения Лапласа в полярной системе координат. 

Цилиндрические и сферические функции. 
 

Потенциалы и их свойств и применения.  

Объемные и поверхностные тепловые потенциалы, их свойства и 

применения. Основные свойства поверхностных потенциалов простого и 

двойного слоя. Фундаментальное решение. Применения свойств потенциала  

для решения краевых задач. Неравенство Гарнака.  
 

Решение краевых задач методом интегральных преобразований.  
Решение УМФ методом интегрального преобразование Фурье. 

Простейшие свойства интегрального преобразования Фурье и их применения 

для решения задач. Метод интегрального преобразование Лапласа. 

Простейшие свойства интегрального преобразования Лапласа и их 

применения для решения задач. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Классификация и приведение к каноническому виду уравнений с двумя 

независимыми переменными 

2. Уравнения гиперболического типа. Задача Коши для волнового уравнения. 

Формулы Даламбера. Метод бесконечных рядов для решения задач Коши. 

3. Принцип Дюамеля. Задачи  Дарбу и Гурса. 

4. Обобщенное решение задачи Коши. Метод продолжения. 

5. Метод Фурье для решения краевых задач для уравнения гиперболического 

типа. 

6. Метод характеристик. 

7. Уравнение параболического типа. Решение задачи Коши для уравнения 

теплопроводности. Формула Пуассона.  

8. Решение смешанной задачи для уравнения теплопроводности методом Фурье. 
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9. Фундаментальное решение уравнения теплопроводности.  

10.  Объемные и поверхностные тепловые потенциалы их свойства и 

применения. 

11. Уравнение эллиптического типа. Уравнение Лапласа.  

12. Формулы Грина. Фундаментальное решение уравнения Лапласа. 

13. Метод Фурье для решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа в 

прямоугольнике. 

14.  Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа в шаре методом функции 

Грина. Формула Пуассона.  

15. Методы интегральных преобразования для решения краевых задач. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:  

1. Орынбасаров М.О., Сахаев Ш.С. Математикалық физика теңдеулері 

есептері мен жаттығулар жинағы. Алматы: Қазақ униерситеті, 2003. 

2. Орынбасаров М.О., Оршубеков Н. Математикалық физика теңдеулері. 

Қазақ университеті. Оқу құралы, 2001. 

3.  Сахаев Ш.С. Математикалық физика теңдеулері. Қазақ университеті. 

Оқу құралы.  Алматы: Қазақ униерситеті, 2009 

4. Сахаев Ш.С., Тулегенова М.Б. Методическая разработка лабораторных 

работ по уравнениям математической физики. Ч. ІІ. Алматы: Қазақ 

университеті, 2001. 

5. Сахаев Ш.С., Төлегенова М.Б. Математикалық физика теңдеулеріне 

есептер шығару практикумы. Оқу құралы. Алматы 2001. 

6. Сахаев Ш.С. Интегралдық түрлендірулер және олардың қолданулары 

Алматы, 2010. Қазақ университеті. Оқу құралы. 51 б. 

7.  Сахаев Ш., Хомпыш Х. Арнайы функциялар және олардың 

қолданулары. Алматаы. Қазақ университеті, 2012. Оқу құралы. 112 б. 

 

Дополнительная: 

1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: 

Наука, 2013. 

2. Бицадзе А.В.  Уравнения математической физики. М.: Наука, 1982. 

3. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям 

математической физики. М.: Наука, 1985. 

4. Тоқыбетов Ж.Ә., Хайруллин Е.М. Математикалық физика теңдеулері. 

Алматы: Қазақ университеті, 2007.  

5. Владимиров В.С.  Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. 

6. Положий Н.  Уравнения математической физики. М.: Высшая школа, 

1964. 

7. Михлин С. Г. Курс математической физики. М.: Наука, 1970. 

8. Арсенин В.Я. Методы математической физики и специалъные функции. 

М.: Наука, 2003. 
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кандидат физико-математических наук, доцент Даирбаева Л.М.  

кандидат физико-математических наук, доцент Байтуленов Ж.Б.  

 

Рецензенты: 

доктор физико-математических наук, профессор КазНУ имени аль-

Фараби Мухамбетжанов С.Т. 

доктор Phd, cтарший преподаватель института математики, физики и 

информатики КазНПУ имени Абая Шолпанбаев Б.Б. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Большинство математических задач, возникающих в различных 

областях современной науки невозможно решить аналитически. В связи с 

чем приходится применять приближенные методы решения – методы 

вычислений. Любые математические приложения начинаются с построения 

модели явления, к которому относится изучаемый вопрос. Классическими 

примерами математических моделей могут служить идеальный газ, 

математический маятник, уравнение теплообмена, уравнение упругости, 

уравнение электромагнитных волн и другие уравнения математической 

физики. Численные методы можно определить как совокупность приемов 

решения математических моделей с помощью ЭВМ, возникающих в науке и 

технике. 

Применение  ЭВМ существенно расширило возможности приложения 

математических методов в традиционных областях (механике, физике, 

технике). Наряду с этим современный мир и профессиональная практика 

ставят перед математиками новые проблемы. В настоящее время происходит 

бурное проникновение математических методов в нетрадиционные области 

(экономику, химию, биологию, экологию, медицину, генетику и т.д.).  

Современные темпы научно-технического прогресса требуют 

подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов в области вычислительной математики. 

Назначение дисциплины: данная дисциплина предназначена для 

студентов бакалавриата с целью ознакомления с методами вычислений задач 

алгебры и математического анализа, как инструментами практической 

реализации математических   моделей, возникающих в процессе познания и 

использования в практической деятельности законов реального мира. 

Роль и значение дисциплины: методы вычислительной математики в 

настоящее время являются важным средством практической реализации 

математических  моделей. Данная дисциплина направлена на обучение 
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студентов  основным   понятиям и идеям методов вычислений алгебры и 

анализа, приобретение ими навыков решения практических  задач, 

использование тех или иных численных методы для реализации на ПЭВМ  

простейших   математических моделей. Изучение основных теоретических 

положений и методов дисциплины, наряду с приобретением умений и 

навыков применения теоретических знаний для решения прикладных задач 

способствует более глубокому пониманию и систематизации 

междисциплинарных связей  профессиональной образовательной программы 

данной специальности. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: алгебра 

и геометрия, математический анализ,  дискретная математика, языки и 

технологии программирования. 

Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной дисциплиной: 

алгебра, математический анализ, дифференциальные уравнения, языки и 

технологии программирования.  В традиционных областях математическими 

моделями служат функции, производные, интегралы, дифференциальные 

уравнения. Для использования компьютеров эти исходные модели надо 

заменить такими, которые описываются конечными наборами чисел, с 

указанием конечных последовательностей действий (конечных алгоритмов) 

для их обработки.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Название темы 

1.  Нормы векторов и матриц. Число обусловленности матрицы. 

Обусловленность линейных систем. Оценка относительной 

погрешности решения. 

2.  Интерполирование функций. 

3.  Приближенное вычисление интегралов. 

4.  Точные  методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

5.  Итерационные  методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. 

6.  Нахождение собственных значений и собственных векторов матрицы. 

7.  Итерационные методы решения алгебраических и трансцендентных 

уравнений. Принцип сжатых отображений. 

8.  Основные понятия теории разностных схем. Численное 

дифференцирование. 

9.  Численные методы решения задач  для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 

Цель преподавания  дисциплины «Методы вычислений» - ознакомить 

студентов с основными численными методами алгебры и математического 

анализ и реализующими их алгоритмами, а также подготовить студентов к 

решению практических задач с использованием методов вычислений на 

ПЭВМ. 

Задачи изучения дисциплины. Студент должен: 

 освоить методы численного решения задач алгебры и анализа; 

 исследовать вопросы корректности численных методов; 

 составлять программные реализации алгоритмов изучаемых численных 

методов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные методы решения; 

 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 

 оценивать точность полученного численного решения; 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения типовых задач. 

В результате обучения дисциплины студент должен владеть:  

 методами и приемами разработки численных методов для решения 

практических задач; 

 навыками решения практических задач и использования численных методов. 

 профессиональными приемами работы для численного решения задач на 

ПЭВМ. 

Дисциплина «Методы вычислений» занимает особое место в 

математическом образовании, методы вычислительной математики в 

настоящее время являются важным средством практической реализации 

математических  моделей. 

Объектом изучения данной дисциплины являются линейные 

алгебраические, нелинейные алгебраические и трансцендентные уравнения и 

системы, функции, обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Методы изучения данной дисциплины: аналитические; диалектические, 

научно-исследовательские и др. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Некоторые сведения из теории погрешностей и матриц  

Абсолютные и относительные погрешности. Погрешности  

арифметических операций. Степени матриц. Норма матриц. Абсолютная 

величина матрицы. Предел матрицы. Матричные ряды. Необходимое и 

достаточное условия сходимости матричного ряда. Матричные степенные 

ряды. 
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Интерполирование функций 

Постановка задачи интерполирования. Конечные разности. Таблица 

разностей. Обобщенная степень. Первая и вторая интерполяционные 

формулы Ньютона. Таблица центральных разностей. Интерполяционные 

формулы Гаусса, Стирлинга, Бесселя. Общая характеристика 

интерполяционных формул с постоянным шагом. Интерполяционная 

формула Лагранжа. Вычисление лагранжевых коэффициентов. Оценка 

погрешности. Оценка погрешности  интерполяционных формул Ньютона 

Оценка погрешности центральных (Стирлинга, Бесселя) интерполяционных 

формул. О наилучшем выборе узлов интерполирования. Разделенные 

разности.  Интерполяция сплайнами. 

    

Приближенное вычисление интегралов 

Квадратурные  формулы Ньютона-Котеса. Формулы прямоугольника и 

трапеции и их остаточные члены. Формула Симпсона и ее остаточный член. 

Общие формулы трапеций и Симпсона.  

 

Точные и итерационные методы решения линейных уравнений 

Точные методы решения систем линейных уравнений.   Некоторые 

сведения из теории матриц. Методы решения систем линейных уравнений. 

Метод Гаусса. Методы главных элементов. Метод LU разложения. Метод 

Холецкого или квадратного корня. Число обусловленности матрицы. 

Обусловленность линейных систем.                 
 

Итерационные методы решения линейных уравнений 

Метод итерации. Достаточные условия сходимости процесса итерации. 

Необходимое и достаточное условия сходимости итерационного процесса. 

Оценка погрешности.  Общая схема итерационных методов решения систем 

линейных уравнений. Принцип релаксации. Векторы ошибки и невязки.  

Функция ошибки. Метод Зейделя. Достаточные условия сходимости 

процесса Зейделя по l, m, k нормам. Метод минимальных невязок и его 

ошибка. Метод наискорейшего спуска. Оценка скорости  сходимости метода 

наискорейшего спуска.   
 

Нахождение собственных значений и собственных векторов 

матрицы 

Проблема собственного значения. Вычисление наибольшего по 

модулю собственного значения матрицы и соответствующего собственного 

вектора методом итерации. 
 

Итерационные методы решения алгебраических и 

трансцендентных уравнений 

Принцип сжатых отображений и применение к исследованию 

сходимости итерационных методов решения уравнения. Применение 

принципа сжатых отображений (доказательство существования корня). 
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Понятие порядка итерации. Метод секущих. Метод Ньютона. Метод 

Ньютона-Канторовича. Комбинированный метод. Сходимости методов. 

Метод  ложного положения. Метод Стефенсена. Метод  Уолла. Методы 

Лина, Греффе, Бернулли, Лагерра, Бэрстоу, QR – разложения и т.д. Схема 

Горнера. 
 

Основные понятия теории разностных схем. Численные методы 

решения задач  для обыкновенных дифференциальных уравнений 

Разностная аппроксимация простейших дифференциальных 

операторов. Сетки и сеточные функции. Погрешность аппроксимации на 

сетке. Постановка разностной задачи. О сходимости и точности схем. О 

понятии корректности разностной задачи. Устойчивость, аппроксимация и 

сходимость. Аппроксимация нормированного пространства. Внутренние и 

внешние аппроксимации. Невязка. Ошибка аппроксимации. Устойчивость. 

Сходимость. 
 

Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

Методы Эйлера. Модифицированные методы Эйлера. Оценка 

погрешности. Методы Рунге-Кутта. Оценка погрешности. Метод Адамса. 

Оценка погрешности, устойчивость. Метод Милна. Оценка погрешности, 

устойчивость. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

1.  Абсолютные и относительные погрешности. Погрешности  

арифметических операций. Степени матриц. Норма матриц. 

Абсолютная величина матрицы. 

2.  Интерполирование функций. Метод Лагранжа. Метод Ньютона. 

Метод Гаусса. Метод Бесселя. Метод Стирлинга. Интерполирование 

сплайнами. 

3.  Приближенное вычисление интегралов. Метод Ньютона –Котеса. 

Метод трапеций, Симпсона. 

4.  Точные  методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Метод Гаусса с выбором главного элемента матрицы 

коэффициентов. Метод LU разложения. Метод Холецкого или 

квадратного корня. Метод прогонки. 

5.  Итерационные  методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Метод простых итераций, метод Зейделя. 

6.  Итерационные методы вариационного типа. Метод минимальных 

невязок, поправок. 

7.  Итерационные методы вариационного типа. Метод наискорейшего 

спуска, метод сопряженных градиентов 

8.  Нахождение собственных чисел и собственных векторов матриц. 

9.  Итерационные методы решения нелинейных уравнений. Метод 

итерации. Метод Ньютона (касательных). Метод секущих (хорд). 
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Метод Уолла. Метод Стефенсена. Метод ложного положения. Схема 

Горнера. 

10.  Основные понятия теории разностных схем. Теория разностных 

схем для  ОДУ.  Общая теория разностных схем. 

11.  Общая теория аппроксимации. 

12.  Численные методы решения задач  для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Метод Эйлера и его модификации, 

метод. Метод Рунге-Кутта. Метод Адамса. Метод Милна. 

13.  Численные методы решения задач  для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Метод Адамса. Метод Милна. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  
 

1.   Степени матриц. Норма матриц. Предел матрицы. Матричные 

ряды 

2.  Интерполяционные формулы Гаусса, Эйткина, Стирлинга, 

Бесселя. 

3.  Оптимальный выбор узлов интерполирования с использованием 

корней многочлена Чебышева. 

4.  Оценки погрешностей составных квадратурных формул трапеции 

и Симпсона. Правило Рунге оценки погрешности. 

5.   Метод Гаусса с выбором главного элемента по строке, столбцу, 

по всей матрице. Метод квадратного корня. Вычислительные 

алгоритмы. 

6.  Многочлен Чебышева. Примеры применения многочленов 

Чебышева. Итерационные методы с чебышевским набором 

параметров. Явный нестационарный итерационный метод с 

оптимальным набором параметров. 

7.  Метод сопряженных градиентов.  

8.  Решения проблемы собственных значений для трехдиагональной 

матрицы. Степенной метод. 

9.  Метод секущих. 

10.  Модифицированные методы Ньютона. 

11.  Нелинейные уравнения. Метод Стефенсена. Метод  Уолла. 

Методы Лина, Греффе, Бернулли, Лагерра, Бэрстоу, QR – 

разложения 

12.  Аппроксимация разностных производных 

13.  Исследование аппроксимации разностных схем для задачи Коши 

для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка. 

14.  Решение краевой задачи для ОДУ второго порядка методом 

прогонки. Нахождение условий устойчивости метода прогонки. 
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ТМ 2301 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

объем 3 кредита 

Авторы: 

кандидат физико-математических наук, и.о. профессор Ракишева З.Б. 

кандидат физико-математических наук, и.о. доцента Елгондина М.Б. 

 

Рецензенты: 

доктор технических наук, профессор кафедры теоретической и 

экспериментальной физики КазНПУ им. Абая Уалиев З.Г.   

доктор физико-математических наук, профессор кафедры информатики 

КазНУ им. аль- Фараби Балакаева Г.Т.   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины: как фундаментальная наука, теоретическая 

механика является одной из дисциплин, дающих студентам бакалавриата 

углубленные знания о природе. Данная дисциплина предназначена для 

формирования у студентов физического образа мышления. 

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина служит средством 

развития у будущих специалистов необходимых творческих навыков к 

построению математических моделей происходящих в природе и технике 

процессов, к выработке способностей к научным обобщениям и выводам. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

Математический анализ – I. Математический анализ – II. Аналитическая 

геометрия и линейная алгебра – I. Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра – II. 

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые 

для освоения изучаемой дисциплины: Математический анализ – I. 

Математический анализ – II. Аналитическая геометрия и линейная алгебра – 

I. Аналитическая геометрия и линейная алгебра – II. Дифференциальные 

уравнения. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать: 

- математические модели, применяемые в теоретической механике; 

- основные понятия и теоремы теоретической механики; 

- методы решения задач теоретической механики; 

уметь: 

- подбирать адекватные математические модели для описания 

механических процессов; 

- применять соответствующие методы для решения задач 

теоретической механики; 

- анализировать полученные результаты с точки зрения механики; 

иметь навыки: 
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- решения задач теоретической механики; 

- анализа получаемых результатов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   № Название темы 

1.  Основные понятия, задачи кинематики. Кинематика точки. 

2.  Кинематика твердого тела. 

3.  Сложное движение точки. 

4.  Сложное движение твердого тела. 

5.  Основные определения и аксиомы статики. Центр тяжести. 

Теория пар. 

6.  Условия равновесия твердого тела. Реакции связи с трением. 

7.  Основные понятия, задачи динамики. 

8.  Основные теоремы динамики. 

9.  Колебательное движение материальной точки. 

10.  Относительное движение и равновесие материальной точки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цели преподавания дисциплины: данная дисциплина ставит своей 

целью изучение студентами основных законов природы; приобретение 

навыков построения математических моделей происходящих в природе и 

технике процессов и их анализа с использованием методов и средств 

современной математики; развитие у будущих специалистов способностей к 

научным обобщениям и выводам. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 изучение студентами законов природы; 

 приобретение навыков моделирования реальных задач механики; 

 изучение основных методов и приемов решения задач 

теоретической механики; 

 приобретение устойчивых навыков решения задач теоретической 

механики. 

Объектами изучения данной дисциплины являются физические 

законы природы, математические модели материальных тел, основные 

методы и приемы решения задач механики. 

Методы изучения данной дисциплины: аналитические. 

Роль и место данной дисциплины среди других наук: являясь 

естественнонаучной дисциплиной, использующей математические методы 

исследования, теоретическая механика тесно связана со многими 

дисциплинами математики, такими как математический анализ, алгебра, 

дифференциальные уравнения и т.д. Используя современные математические 

методы, теоретическая механика решает свои задачи и является, в свою 
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очередь, неиссякаемым источником задач для математики. С другой стороны, 

теоретическая механика является фундаментом всех дисциплин 

механического профиля - механики сплошной среды, теории механизмов и 

машин, электротехники, квантовой механики и других. Так как многие 

области теоретической механики давно уже выделились в отдельные 

специальные дисциплины, данная программа содержит перечень наиболее 

фундаментальных разделов и направлений. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные понятия, задачи кинематики. Кинематика точки 

Модели материальных тел, изучаемые в теоретической механике: 

материальная точка, абсолютно твердое тело, система материальных точек. 

Основные понятия и законы механики. Кинематика точки. Задачи 

кинематики. Способы задания движения точки, связь между ними. Скорость 

и ускорение в криволинейном движении. Секторная скорость. Разложение 

скорости и ускорения на радиальную и трансверсальную составляющие. 

Разложение ускорения по осям естественного трехгранника. Круговое 

движение точки. Угловая скорость. Формула Эйлера. Ускорение в круговом 

движении. 

 

Кинематика твердого тела 

Механическая система. Число степеней свободы  системы и абсолютно 

твердого тела. Основные виды движения абсолютно твердого тела. 

Поступательное движение абсолютно твердого тела. Скорость и ускорение 

при поступательном движении. Вращательное движение абсолютно твердого 

тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение 

твердого тела. Скорости и ускорения точек вращающегося твердого тела. 

Плоскопараллельное движение абсолютно твердого тела. Скорости точек 

плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Ускорения точек плоской 

фигуры. Мгновенный центр ускорений. Движение твердого тела с одной 

неподвижной точкой (сферическое движение). Углы Эйлера. 

Кинематические уравнения Эйлера. Теорема Эйлера-Даламбера. Скорости и 

ускорения точек твердого тела в сферическом движении. Движение 

свободного твердого тела. Теорема Шаля. Скорости точек свободного 

твердого тела. Ускорения точек свободного твердого тела. 

 

Сложное движение точки 

Основные понятия. Полная и относительная  производные от вектора. 

Теорема о сложении скоростей. Теорема о сложении ускорений (теорема 

Кориолиса). 
 

Сложное движение твердого тела 

Постановка задачи. Сложение поступательных скоростей. Сложение 

мгновенных угловых скоростей. Сложение мгновенных угловой и 
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поступательной скоростей. Винт. Центральная ось. Общий случай сложения 

мгновенных движений тела. Приведение системы скользящих векторов. 

Главный вектор и главный момент. Изменение центра приведения. 

Инварианты приведения. 
 

Основные определения и аксиомы статики. Центр тяжести. Теория 

пар 

Понятие силы и массы. Основные определения и аксиомы статики. 

Задачи геометрической статики. Связи. Реакции связей. Аксиома связей. 

Система сил. Равнодействующая сил. Система сходящихся сил. Теорема о 

трех  силах. Параллельные силы. Система многих параллельных сил. Центр 

параллельных сил. Центр тяжести. Статические моменты. Момент силы 

относительно центра  и оси. Теория пар. Момент пары. Эквивалентность пар. 

Сложение пар. 
 

Условия равновесия твердого тела. Реакции связи с трением 

Система сил произвольно расположенных в пространстве. Условия 

равновесия произвольной пространственной системы сил. Частные случаи 

условий равновесия (сходящаяся система сил, параллельные силы, плоская 

система сил). Эквивалентные условия равновесия. Трение скольжения. 

Реакции связи с трением. Трение качения. Трение верчения. 

 

Основные понятия, задачи динамики 

Прямая и обратная задачи динамики. Дифференциальные уравнения 

движения точки и системы материальных точек. Понятия о первых 

интегралах. 
 

Основные теоремы динамики 

Свойства внутренних сил системы. Основные динамические величины. 

Теоремы Кенига. Теорема об изменении количества движения материальной 

точки и системы. Теорема о движении центра масс. Теорема об изменении 

кинетического момента движения материальной точки и системы. Интеграл 

площадей. Работа силы. Силовое поле. Потенциальное силовое поле. Теорема 

об изменении кинетической энергии точки и системы. Интеграл энергии. 

Движение свободной материальной точки под действием центральной силы. 
 

Колебательное движение материальной точки 

Гармонические колебания точки. Параметры колебаний. Колебания в 

среде с сопротивлением. Логарифмический декремент. Вынужденные 

колебания в среде без сопротивления и в среде с сопротивлением. Резонанс. 

Свойства вынужденных колебаний. 
 

Относительное движение и равновесие материальной точки 
Относительное движение и равновесие материальной точки. Уравнения 

относительного движения. Силы инерции переносного движения, сила 

инерции Кориолиса. Теорема об изменении кинетической энергии при 

относительном движении. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Траектория и уравнения движения точки. Скорость точки. Ускорение 

точки. 

2. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

3. Скорости точек твердого тела в плоскопараллельном движении. 

Мгновенный центр скоростей. 

4. Ускорения точек твердого тела в плоскопараллельном движении. 

Мгновенный центр ускорений. 

5. Сложное движение точки. Сложение скоростей точки. Сложение 

ускорений точки. 

6. Силы, линии действия которых пересекаются в одной точке (плоская и 

пространственная системы сил). 

7. Система параллельных сил. 

8. Произвольная плоская и пространственная системы сил. 

9. Центр тяжести. Методы нахождения координат центра тяжести. 

10. Определение сил по заданному движению. Дифференциальные 

уравнения движения (прямолинейное движение; криволинейное 

движение). 

11. Колебательное движение. Свободные колебания. Влияние 

сопротивления на свободные колебания. Вынужденные колебания. 

Влияние сопротивления на вынужденные колебания. 

12. Теорема об изменении количества движения материальной точки. 

Теорема об изменении кинетического момента движения материальной 

точки. Работа и мощность. Теорема об изменении кинетической энергии 

материальной точки. 

13. Теорема об изменении главного вектора количеств движения 

материальной системы. Приложение к сплошным средам. 

14. Теорема о движении центра масс материальной системы. 

15. Теорема об изменении главного момента количеств движения 

материальной системы. 

16. Теорема об изменении кинетической энергии материальной системы. 

17. Относительное движение материальной точки. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
 

1. Круговое движение точки. Ускорение в круговом движении. 

2. Разложение ускорения на радиальную и трансверсальную 

составляющие. 

3. Скорости и ускорения твердого тела с одной неподвижной точкой. 

4. Геометрическое рассмотрение плоскопараллельного движения. 

Центроиды. 

5. Вывод кинематических уравнений Эйлера. 

6. Теорема Шаля. Скорости и ускорения точек свободного твердого тела. 
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7. Центральная ось. Общий случай сложения мгновенных движений тела. 

8. Центры тяжести некоторых линий, площадей и объемов. Теоремы 

Гульдена-Паппа. 

9. Приведение системы к динаме (винту). 

10. Реакции связи с трением. Трение верчения. 

11. Движение свободной материальной точки в вакууме. Движение точки, 

брошенной под углом к горизонту. Парабола безопасности. 

12. Движение свободной материальной точки под действием центральной 

силы. 

13. Свойства вынужденных колебаний. 

14. Прямая задача Ньютона. Определение орбиты по заданной силе. 

15. Плоский математический маятник. 

16. Влияние вращения Земли на движение тел вдоль земной поверхности. 

Маятник Фуко. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 

1. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. – 

11 изд., стер. – С-Пб: Лань, 2009. – 736 с. 

2. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. Ч.1., 2 – 10 изд., 

стер. – С-Пб: Лань, 2009. – 480 с. 

3. Маркеев А.П. Теоретическая механика. М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и 

хаотическая динамика», 2001. – 592 с. 

4. Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике. – 48 изд. – С-Пб: 

Лань, 2010. – 448 с. 

5. Сборник коротких задач по теоретической механике. Под ред. Кепе О. – 

С-Пб: Лань, 2009. – 368 с. 
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Статика, кинематика, динамика. – 16 изд. – М.: КноРус, 2011. – 608 c. 
    
  Дополнительная: 

1. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в 

примерах и задачах. Т.2. – 10 изд. –  С-Пб: Лань, 2010. – 640 с. 

2. Веретенников В.Г., Синицын В.А. Теоретическая механика (дополнения 

к общим разделам). – М.: Физматлит, 2006. – 416 с. 

3. Голубев Ю.Ф. Основы теоретической механики. – М.,  2000. – 720 с. 

4. Поляхов Н.Н., Зегжда С.А., Юшков М.П. Теоретическая механика. – 3 

изд. –  М.: Юрайт, 2012. – 591 с. 

5. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. – 20 изд. –  М.: 

Высшая школа, 2010. – 416 с. 

6. Яковенко Г.М. Краткий курс теоретической механики. – М.: Бином, 

2010. – 116 с. 
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VMSS 2302  ВВЕДЕНИЕ В МЕХАНИКУ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ 

 

объем 2 кредита 

 

Авторы: 

доктор физико-математических наук, профессор Шерьязданов Г.Б. 

кандидат физико-математических наук, ст.преподаватель Туралина Д.Е. 

 
Рецензенты: 

доктор физико-математических наук, профессор КазГосЖенПУ Ершина А.К. 

PhD, и.о. доцента кафедры механики КазНУ им. аль-Фараби Алибаева К.А. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины: механика сплошной среды - обширная часть 

механики, посвященная движению жидких, газообразных и твердых 

деформируемых сред. В настоящем курсе излагаются основы механики 

сплошной среды, которые достаточны и необходимы для специального 

изучения различных конкретных вопросов механики.  

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина служит средством 

развития у будущих специалистов необходимых творческих навыков к 

построению математических моделей, позволяющих наиболее полно описать 

процессы, происходящие в жидких, газообразных и твердых деформируемых 

телах.  

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

математический анализ, алгебра и геометрия, дифференциальные уравнения, 

теоретическая механика.    

Смежные дисциплины, усвоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины: уравнения математической физики.    

Задачи преподавания дисциплины: состоит в том, что студенты 

должны: 

иметь представление о гипотезе сплошности, кинематике сплошной 

среды, теории деформации среды, динамике, термодинамике и 

электродинамике сплошной среды и  прикладных аспектах механики 

сплошной среды; 

знать способы Лагранжа и Эйлера, тензоры деформаций, скоростей 

деформаций и напряжений, теоремы и уравнения динамики, термодинамики 

и электродинамики сплошной среды, математические модели простейших 

сплошных сред; 

уметь решать задачи и упражнения по определению уравнения 

движения среды, полей перемещения, скоростей и ускорений, траектории, 

линий тока и вихревой линии, компонент тензоров деформации, скоростей 

деформации и напряжений; 

приобрести навыки при доказательстве теорем, выводе основных 

уравнений и решении практических задач.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Название темы 

1.  Кинематика сплошной среды 

2.  Основы тензорного исчисления и анализа. 

3.  Уравнения движения частиц сплошной среды 

4.  Теория деформаций. Тензор деформаций 

5.  Тензор скоростей деформаций 

6.  Основные теоремы и уравнения динамики. Закон сохранения массы 

7.  Массовые и поверхностные силы. Тензор напряжений. 

8.  Теорема об изменении количества движения среды. Уравнения 

динамики в «напряжениях». Уравнения равновесия среды. 

9.  Теорема об изменении кинетического момента среды. Симметричный 

и несимметричный тензора напряжений 

10.  Теорема об изменении кинетической энергии среды 

11.  Основные понятия и уравнения термодинамики 

12.  Основные понятия и уравнения электродинамики 

13.  Классические модели сплошных сред. Закон Навье-стокса. Модель 

идеальной несжимаемой жидкости. Модель идеального газа 

14.  Модель вязкой несжимаемой жидкости 

15.  Закон Гука. Модель упругого тела 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цели преподавания дисциплины: дать студентам фундаментальные 

знания по механике материального континуума, изложение которого 

проводится с единых позиций научных основ теоретического описания 

макроскопического движения жидких, газообразных и твердых деформируемых 

тел. 

Объектами изучения данной дисциплины являются фундаментальные 

законы ньютоновской механики, математические модели деформируемых 

сред, основные методы и приемы решения задач механики сплошной среды.   

Методы изучения данной дисциплины: аналитические. 

Роль и место данной дисциплины среди других наук: механика 

сплошной среды – раздел теоретической физики, в котором изучаются 

макроскопические  движения деформируемых сред. Механика сплошной 

среды – наука, включающая гидродинамику, аэродинамику и газовую 

динамику, теорию упругости, вязкоупругости и пластичности, механики 

сыпучих сред и горных пород.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Кинематика сплошной среды 

Предмет механики сплошной среды, основные проблемы и разнообразия 

ее приложений.  Различные свойства твердых, жидких и газообразных тел. 

Гипотеза сплошности. Элементы тензорного исчисления и анализа. 

Основные дифференциальные операции над тензорами: градиент, 

дивергенция, ротор, лапласиан. Уравнения движения частиц сплошной 

среды. Методы Лагранжа и Эйлера изучения движения сплошной среды и их 

взаимосвязь. Скалярные и векторные поля и их основные характеристики. 

Траектория, линия тока, вихревая линия и их дифференциальные уравнения. 

Струя, трубка тока, вихревая трубка. 
 

Теория деформаций 

Коэффициент относительного удлинения. Тензор деформаций и 

геометрический смысл его компонент. Инварианты тензора деформаций. 

Коэффициент объемного расширения. Тензор скоростей деформаций. 

Формула и теорема Коши-Гельмгольца. 
 

Основные теоремы и уравнения динамики  

Масса. Плотность среды. Закон сохранения массы. Уравнения 

неразрывности в переменных Лагранжа и Эйлера. Массовые и 

поверхностные силы. Тензор напряжений. Теорема об изменении количества 

движения среды. Уравнения динамики в «напряжения». Уравнения 

равновесия среды. Теорема об изменении кинетического момента среды. 

Симметричный и несимметричный тензора напряжений. Кинетическая 

энергия. Теорема об изменении кинетической энергии среды. 
 

Основные понятия и уравнения термодинамики  

Термодинамическая система. Параметры состояния. Обратимый и 

необратимый процессы. Цикл. Первый закон термодинамики. Уравнение 

сохранения энергии. Уравнение притока тепла. Второй закон 

термодинамики. Энтропия. 
 

Основные понятия и уравнения электродинамики 

Обобщенный закон Ома. Уравнения Максвелла. Уравнение сохранения 

электрического заряда. Сила Лоренца. Джоулево тепло.  
 

Классические модели сплошных сред 
Модель идеальной несжимаемой жидкости. Уравнения Эйлера. Модель 

идеального газа при баротропном процессе. Модель вязкой несжимаемой 

жидкости. Уравнения Навье – Стокса. Модель упругого тела. Обобщенный 

закон Гука. Полная система основных уравнений линейной теории 

упругости. Уравнения Ламе. Модель термоупругого тела. Закон Гука с 

учетом температурных напряжений. Модель идеального пластического тела. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Математический аппарат механики сплошной среды 

2. Способ Эйлера изучения движения сплошной среды 

3. Способ Лагранжа изучения движения сплошной среды 

4. Траектория частиц и ее дифференциальное уравнение 

5. Линия тока  и ее дифференциальное уравнение.  

6. Вихревая линия и ее дифференциальное уравнение  

7. Тензор деформаций и геометрический смысл его компонент 

8. Тензора скоростей деформаций и механический смысл его компонент 

9. Тензор завихренности  

10. Тензор напряжений  

11. Уравнение сохранения массы  

12. Уравнения динамики сплошной среды 

13. Уравнения движения идеальной несжимаемой жидкости 

14. Уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости 

15. Уравнения Ламе для перемещений 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Элементы тензорного исчисления и анализа 

2. Основные понятия и уравнения кинематики спошной среды  

3. Уравнение движения абсолютно твердого тела 

4. Уравнение движения сплошной среды 

5.  Теорема Коши-Гельмгольца  

6. Формулы Стокса , Гаусса–Остроградского  

7. Первый закон термодинамики 

8. Уравнение притока тепла 

9. Второй закон термодинамики. Энтропия 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Скалярные и векторные поля и их характеристики. 

2. Теорема и формула Стокса 

3. Теорема и формула Гаусса–Остроградского  

4. Формула дифференцирования по времени интеграла по подвижному объему. 

5. Главные оси и главные компоненты тензора деформации 

6. Работа внутренних поверхностных сил 

7. Теорема об изменении кинетической энергии 

8. Классические термодинамические процессы 

9. Уравнение термодинамического состояния упругого тела 
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