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9.  БАҒДАРЛАМАНЫҢ БІЛІМ БЕРУ  МАҚСАТЫ 

Ең алдымен, бағдарлама арнайы бiлiмдермен мамандандырылған жəне бiлiм беру саласында 
жұмыс iстеуi үшiн қажеттi құзырлыққа ие болатын маман-математиктердi əзiрлеуге  
бағытталған, сонымен бiрге, қазақстандық жəне шетел жоғары оқу орындарының ғылыми 
зерттеу  орталықтарының  талаптарына сай  математиктер дайындауға арналған. 
-–Ең жоғарғы  академиялық стандарттарға сəйкес математика  бойынша дайындығы бар жəне 
басқа елдердің ең үздік білім  алушылармен  бəсекелестiкті қамтамасыз ете алатын мамандар 
даярлау,  
– Ғылымның жаңа табыстарына  негiзделген элективтік бағыттар бойынша, сонымен қатар 
математиканың негiзгi курстары  бойынша үйренушi мықты эксперименталдi жəне теориялық 
негiзде   жүйелi түрде бiлiм берумен қатар  бiлiктiлiкпен қамтамасыз ету. 
– Бастапқы мəлiметтердiң кризистiк бағасымен жəне коммуникациямен  байланысты 
шешімдер қабылдауда  жүйелiк дағдыларды құрастыру. Есептеулердiң жаттығу 
техникаларымен жəне керекті дағдылармен  қамтамасыз ету. 
– Оқу процесінің соңында үйренушінің  келешек кəсiби қызмет  бағытының дəйектi таңдауын 
iске асырып, жəне сайланған салада ойдағыдай жұмысқа орналасуына  бағдар беру. 
– Бiтiрушiлер қазiргi математика   салаларында   терең бiлiмдер алуы керек жəне қазiргi 
ғылыми зерттеулердiң күйiн кризистiк талдауды  жүзеге асыруға икемдi болуы керек. 
 – Бiтiрушiлер  ғылыми  негізі  бар,  терең талдаумен қамтамасыз етілген  жəне теориялық 
техникалар талап ететiн маңызды ғылыми жоба орындауы керек. 
– Бiтiрушiлер  басқа  елдiң кез келген жоғарғы дəрежелі   университетiнде  ғылыми дəреже ала 
алатындай деңгейде   дайындалуы керек, немесе математикалық бiлiмдердi қолдануға 
негiзделген индустриялардың секторларындағында өткiзілетін  зерттеулерге  дайын  болуы  



керек. 

                10. ОҚЫТУДАН  КҮТІЛЕТІН  НƏТИЖЕЛЕР 

10.1. БАҒДАРЛАМА  ТҮЛЕКТЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН  ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР 

 Бiтiрушiлер  білуге  тиісті  жағдайлар: 
– терең жүйелiк бiлiмдерге  ие болуымен қатар  ғылыми зерттеулердiң облысында  жəне кəсiби 
тəжiрибе саласында  мəселені шешу жолдарын көре білу, тенденцияларды  сын көзiмен 
бағалай алу; 
– олардың өз  ғылыми зерттеулерiнде жəне қазiргi ғылыми iзденіс  жолдарында  қолданылатын  
əдiстерін  жəне  зерттеу  техникасын   түсiну; 
– алған бiлiмдерін орынды қолданумен қатар, қойылған талаптарды, жаттығуларды  
зерттеулердiң қазiргi əдiстерiне талдау жасау жəне жаңа  бiлiмнiң интерпретациясы үшiн тиiстi 
ғылымдарда қолданылатын шешімдарді анықтауға икемдi болу; 
– қазiргi ғылыми зерттеулер жəне осы облыста ғылыми бiлiмнiң теориясын сын көзiмен 
бағалауға мүмкiндiк беретiн жүйелiк түсiніктерге  ие болу  
– əдiстемелiк жолдар таңдауға  икемдi болу, олардың кризистiк талдауын жүзеге асыру  жəне  
жаңа  болжамдар  ұсынуға  даяр  болу;   
–  мамандар  үшiн жəне кəсіби дайындығы жоқ тыңдаушылар үшін күрделi қисынды 
қорытындылар iстей бiлу жəне өз шешiмдерiн түсiнiктi баяндау, мəселелердiң  шешiмiнде  
жүйелiк жəне креативтi  жолдарды  көрсету 
–  кəсiби деңгейдегi есептi өз алдына жоспарлап шешу жəне оны шешуде дербестiк  жəне  
бiртума    мəселелердiң  шешiмiн  де көрсету 
–  өз өнер-бiлiмдерiн жетiлдiрiп тереңдету жəне биiк кəсiби деңгейдегi жаңа дағдылары алу; 
- табысты жұмысқа орналасу үшін жеке басының сапалы білімі болу жəне  тұрақты кəсiби 
даму үшiн күрделi жəне  болжамсыз ахуалдарда, дербес үйренуге қабiлеттi болу, мəселенi 
шешетiн дербес жауапкершiлiктi талап ететiн қажеттi дағдылар  болу . 

10.2  ЖАЛПЫ  ҚҰЗЫРЕТ 

10.2.1  А – ҚҰРАЛДЫҚ  ҚҰЗЫРЕТ 

А1 Оқылған тақырып көлемінде шетел тілінде əңгімені қолдау, коммуникативті 
репликаны дұрыс пайдалана отырып, оқылған, тыңдалған мəтіннің мағынасын жеткізе 
білу, есептеу техникасы мен байланыс құрылғыларын білу қабілеті, Интернет 
кеңістігінде еркін бағытын табуы, «Қазақстан тарихын» ғылым жəне пəн ретінде 
ұғымдық-категориялық аппаратын тану жəне пəнін, мақсатын, міндеттерін білу, қазіргі 
заманғы əлеуметтік- мəдени шындықты сыни тұрғыдан қабылдау дағдыларын дамыту, 
ғылыми жəне кəсіби қолданыс саласында қазақ тілін қолдана алу, төтенше жағдайлар 
пайда болғанда шешiм қабылдай білу, қоршаған ортаға, қоғамға жəне өзіңе қатысты 
өнегелік міндеттерді қабылдауға дайын болу, саясаттың мəнін, оның əлеуметтік, 
моральдық жəне құқықтық негіздерін туралы түсініктің болуы, құқық саласында 
кəсіби-тəжірибелік мүмкіндіктерін қолдану қабілеттілігі, өзінің кəсіби қызметінде 
экономикалық теория аппараты туралы түсініктерді жетік білу жəне пайдалану, 
психикалық бейнеленудің түрлі формаларын бағалау мен талдау қабілеттілігі. 

А2 Компьютер дағдыларын қолдана білу жəне ақпараттық басқаруды қолдану қабiлеті.  
Математикалық талдау, аналитикалық геометрия жəне алгебра, программалау, 
ықтималдықтар теориясы жəне математикалық статистика, дифференциалдық  



теңдеулер, алгебра жəне  анализдің  сандық  əдістері, математикалық  физика  
теңдеулері, математикалық  зерттеулердің  негізгі  əдістері, математикалық  физика  
есептерін  шешудің  сандық  əдістері, комплекс айнымалы  функциялар  негіздері, 
векторлық  жəне  тензорлық  анализ  негіздерін  білу дағдыларын  қалыптастыру.  

А3 Құжаттардың жасалуы жəне мəлiметтiң сақталуы үшiн ақпараттық технологиялармен  
иелiк  ете білу  қабілеті. Математикалық  анализдің  негізгі  түсініктерін білу: шектер 
теориясы,  функциялардың  үзіліссіздігі,  дифференциалдық  есептеулер,  интегралдар  
теориясы,  анықталған  интегралдар  жəне  олардың  қолданулары,  теңдеудің  түбірін  
жəне  анықталған  интегралдарды  жуықтап  есептеу,  көп  айнымалы  функциялар  
теориясы,  анық емес  түрде  берілген  функциялар, еселі  интегралдар,  қисық сызықты  
жəне  беттік  интегралдар негіздерін  білу  дағдыларын  қалыптастыру 

10.2.2  В – ЖЕКЕТҰЛҒАЛЫҚ  ҚҰЗЫРЕТ 

В1 Өзінің  меншiктi сезiмдерін бiлдiруге қабiлеті, командада  жұмыс  iстейтiн тұлға бола 
білу, өзiн жəне  басқаларды, қоршаған ортаны  сын көзiмен бағалау, өзінің  ойын 
ауызша  жəне  жазбаша  түрде анықтай  алу  қабілеті, ойлау  жəне  сөйлеу  қабілетін 
қалыптастыру жəне  өзіндік  білімін  жетілдіру. Өз  позициясын мамандарға ғана  емес, 
өз  мамандығынан  басқа мамандық  иелеріне  де жеткізе  алу қабілеті. Қоршаған 
ортада лидер бола білу  қасиеті, қабылданған  шешімдер  үшін  жауапкершілікті  сезіне  
білу  жəне  өзімен  бірге  басқаларды,  қоршаған  ортаны  сын  көзімен  бағалай  алу   
қабілеті  

В2 - мемлекеттік тіл ретіндегі қазақ тіліне, ұлтаралық қарым-қатынас құралы  ретіндегі 
орыс тіліне, халықаралық қарым-қатынас тілі ретінде ағылшын тіліне құрмет жəне 
толеранттық негізде тұлғааралық жəне мəдениаралық қатысымға қабілеттілік; 
- Қазақстан Республикасының көп ұлтты жəне көп дінді кеңістігінде ең қажетті 
отансүйгіштік, азаматтық, төзімділік секілді ұстанымдар негізінде оң бағыттағы 
комуникативті дағдыларды қалыптастыру; 
- кəсіби қызмет ауқымында интерактивті қарым-қатынас үшін қазіргі ақпараттық 
технологияларды игеру; 
- көптілді жəне көпмəдениетті əлеуметтік ортада болатын əр алуан қарым-қатынастағы 
мəселелерді шешуде тілдік жəне лингвомəдени білімді құзыреттілікпен  əрі 
бейімділікпен қолдану; 
- қауiпсiздiк мəдениетiнiң деңгейiн дербес жоғарлату қабiлеттiлiгiн жетілдіру; 
қауiпсiздiк жəне қоршаған ортаны қорғау саласында заңды жəне нормативтiк құқықтық 
актілерiн кəсiби қызметте қолдана білу; 
- қызметтің барлық салаларында əлеуметтік байланыс, өзіндік пікірін қалыптастыру 
жəне дəлелді қорғау, қарсыластардың ұстанымдарын түсіну мен құрметтеу қабілеті, 
даулы мəселелер бойынша келісімдік шешім таба білу дағдыларын меңгерту, өз кəсіби 
іс-əрекетінің түрі мен сипатының өзгеруіне  психологиялық дайын болу мен 
бəсекелестік, жарыса білу іскерлігі. 

В3 Қатынастарды бiлдiре алуымен байланысты  тұлға аралық құзырларын бейнелеу, 
командада  жұмыс  істей  алу , өзінің  жан-жақтылығын  көрсете  білу  қабілеті.  Өзара  
түсінушілікті  қалыптастыру жəне  білімнің  басқа  саласындағы  мамандық  иелерімен  
өзара  байланысты  ұйымдастыра  білу  қабілеті  жəне  өзара  тəртіпті  командада   
сақтай  білу  қабілеті.   

10.2.3  С – ЖҮЙЕЛІК ҚҰЗЫРЕТ  



С1 Құбылыстар жəне процесстердi жүйелiк түсiнуiнiң жəне  бiлiмдердiң тiркес тиесiлi 
қабiлеттiлiктерi, тұтастықты  оның   элементтерiнiң  негiзінде    қабылдаушылықты   
түсіну қабілетін  дамыту. Математиканың  берілген   саласындағы  зерттеулерді  
жүргізуге  қажетті  теоретикалық  жəне  экспериментальдық  əдістерді  меңгеру, алған  
теориялық  білімдерін  практикада  қолдана  білу  қабілетін  дамыту,  қойылған  
есептердің  шешуінің  дұрыс  стратегиясын  қалыптастыра  білу  қабілеті,  жаңа  
ситуацияларға  дағдылану  қабілеті   
 

С2 Қабiлеттiлiк жүйелердiң əбден жетiлдiруi жəне жаңа жүйелердiң жасалуы үшiн 
өзгерiстi  жоспарлау;  уақытты  жоспарлау  əдістерін  меңгеру  жəне  өзіндік  
жұмыстарды  жоспарлау  əдістерін  меңгеру  жəне  ізденіс  жолдары  мен  ақпаратты  
талдау  жəне  қорытындылау, дайындау  əдістері,  компьютерлік  технологияларды   
қолдана  білу  тəсілдері,  қазіргі  жаңа  соңғы  үлгідегі  компьютерлік  
технологиялардың  мүмкіншілігін  қолдана  отырып  профессионалдық  іскерлікті  
арттыру  қабілетін  дамыту    

С3 Шет, қазақ жəне орыс тілдерінің лексикалық жəне грамматикалық жүйелерін ауызша 
жəне жазба түрінде ойды жеткізуде пайдалану. Елінің жəне шет ел мəдениетін білу. 
Тарихи эволюция заңдарының негізінде тарихи фактілерді зерттеудегі қабілеттілік. 
Заттарды, құбылыстарды мен əлеуметтік шынайылықтың процестерді зерттеу үшін 
жалпы ғылыми жəне философиялық əдістерді игеру. Көркем əдеби шығармалар 
арқылы қазақ тілі мен əдебиеті арқылы білу. Адамның мекендеу ортасындағы негiзгi 
қауiп-қатерлердi талдай білу, тəуекелдің жүзеге асуын бағалау, қауiптерден 
қорғанудың əдiстерiн таңдау. Экожүйе мен оның құрауыштарын сипаттауды білу. 
Саясаттанулық білімнің құрауыштарын анықтау қабілеті. Құқықтық мəселені шешу 
жоспарын құрастыру үшін түрлі салалардағы білімді пайдалану қабілеттілігі. 
Қазақстан экономикасының дамуындағы өзекті мəселелерін шешу жолдарын таба 
білуі. Əлеметтанулық зерттеу əдістерін жəне əдістемелік жүйелерді білу. Əлемдік 
құрылым туралы ғылыми біртұтас негізделген жүйедегі психологиялық білімдерді 
талдау мен қосу іскерлігі. 

10.3.4.  D – ПƏНДІК ҚҰЗЫРЕТ 

D1 Ортақ теориялық жəне эксперименталдi қағидаларды білу жəне математиканың 
əдiстерi мен математиканың барлық облыстарында  сапалы  кең  бiлiм алу 
Қолданылатын математикалық əдiстердi білу жəне олардың қолданылуын, 
электроника, компьютер программалауын бiлу, сонымен  бірге  математиканың  
сандық  əдiстерін  білу  Математикалық  талдаудың  негізгі  түсініктерін  білу,  
дифференциалдық  теңдеулер  жəне  математикалық  физика  теңдеулері,  жоғарғы  
алгебра  мен  аналитикалық  теория,   ықтималдықтар  теориясы  мен  математиалық  
статистика  негіздерін  білу. 

 

D2 Математикалық  дəлелдердi  баяндай білу, жазбаша жəне ауызша  презентациялардың  
сипаттамасын жеткiлiктi түрде жүзеге асыра білу,  ғылыми  жобаны жоспарлай білу  
Нақты  сандар  теориясының  негіздерін,  шектер  теориясын білу,  дифференциалдық  
жəне  интералдық  есептеулер  негіздерін  білу,  теңдеудің  түбірлерін  жəне  
анықталған  интегралды  жуықтап  есептеу  əдістері,  математиканың  осы  жəне  
басқа  салаларындағы  есептерді  шығару  əдістерінің  дағдыларын   қалыптастыру 
 



D3 Күрделi эксперименталдi мəлiметтерді салыстырып, талдап түсiндiре  білу   жəне 
қорытынды жасау Əр түрлi контекстте жəне математикалық проблеманың шешiмін 
табу мəселелерінде қабiлеттiлiк таныту жəне негiзгi қағидалардың арасындағы 
қатынастарды  орнату,  көп  айнымалы  функциялар  теориясының  негіздерін  білу,  
қисықсызықты  жəне  беттік  интегралдар  теориясының  негіздерін  білу  жəне  
математиканың  осы  жəне  басқа  салаларындағы  есептерді  шығару  əдістерінің  
дағдыларын   қалыптастыру  

D4 Əлеуметтік мəнді жағдайларда коммуникативті мақсатқа жету үшін қазақ, орыс жəне 
шет тілін пайдалана білу. Қазақ тілі жүйесіндегі білімін мамандық бойынша мəтінмен 
жұмыс жасауда қолдана алу қабілеті. Кəсіби қызметпен байланысты мəселелерді шешу 
үшін қазақ тілі жəне əдебиеті туралы негізгі түсініктерді пайдалана алу қабілеті. 
Қазақ елі тарихын анықталған аймақтармен жəне алыс шет елмен параллельді түрде 
жүргізе алу. Кəсіби қызметте қоғам жəне табиғаттың орнықты дамуының негізгі 
принциптер туралы білімін пайдалана алу. Қоғамдағы ақпараттанудың эволюциялық 
даму контекстінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияның негізгі принциптерін 
меңгере алу қабілеті.    
 Дүниетанымдық жəне əлеуметтік гуманитарлық білім негіздері ретінде 
философияның негізгі даму кезеңдерін білу. Оқу жəне зерттеу жұмысында мəселелі 
жағдайларды шешу кезінде психологиядан алған білімдерін пайдалана алу. Оқылатын 
объектінің перспективасы жəне себебін кешенді түрде көрсету үшін, əлеуметтік 
мəселелерді талдау кезінде əлеуметтік концепцияларды қолдану қабілеті. 
Экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын білу, кəсіпкерлік қызметті ұйымдастыра 
алу. Саясаттық құбылыс жəне процесстерді жорамалдау жəне талдау негіздерін 
меңгеру. Нақты практикалық жағдайларда құқықтық норма жəне теорияларды 
қолдана алу. Адамның мекендеу ортасымен қауіпсіз əрекеттесуін  қамтамасыз ету 
принциптерін бiлу, қауiп-қатерлердің əр түрінен қорғану əдiстерiн меңгеру.        

D5 Математиканы меңгеруге жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге  қажетті 
студенттердің логикалық ойлауын жəне математикалық мəдениетін дамыту жəне 
сапалы аналитикалық математикалық ойлау шеңберін дамыту. 

11. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

11.1 БАҒДАРЛАМАНЫҢ ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫМЫ 

Бiлiм беретiн бағдарлама  төрт акадамиялық оқу жылына  есептелiнген. Оқу жылы ұзақтығы 
15 аптадан тұратын  2 семестрге  бөлінген. Бағдарламаның оқу шеңберi  модулдiк  негiзде  iске 
асады. 1 модул  2-9 кредиттен құралады. Бiр семестр iшiнде бакалаврдың оқу сағаттар саны 3-4 
модулден аспайды. Бакалаврлардың қорытынды мемлекеттiк аттестациясы мемлекеттiк 
сараптау емтиханы жəне дипломдық жұмыстың қорғауы формасында   жүзеге асырылады.  

11.2  БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ 

МОДУЛЬ АТАУЫ ЭКСПЕРИМЕНТТІК БІЛІМ 
БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
БОЙЫНША ПƏНДЕР 
БЛОКТАРЫ 

КРЕДИТ САНЫ 

Негізгі міндетті модульдер Жалпы міндетті пəндер (12 
кредит) 

 



Міндетті гуманитарлық пəндер (5 
кредит) 

 

56 

 Міндетті кəсіби пəндер (39 
кредит) 

 

 

 

Негізгі элективті модульдер Жалпы элективті пəндер (6 
кредит) 

 

 

12 

Гуманитарлық элективті пəндер (6 
кредит) 

Кəсіби элективті модульдер Кəсіби элективті пəндер (63) ~ 63 кредит 

Ауыстырмалы модульдер Практик барлық түрлер, МЕК, 
дипломдық жұмыстың қорғауы 

14 кредит 

 

 

 

12. БІЛІМ БЕРУ  БАҒДАРЛАМАСЫ  ШЕҢБЕРІНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
АКАДЕМИЯЛЫҚ  ҰТҚЫРЛЫҚ 

Россия 

1. Башкирский гос. университет, Уфа, Россия 

2. МГУ, Россия 

Испания  

2. Centre de Recerca Matematica, ICRBA, Barcelona, Spain. 

Швеция. 



3. Chalmers University of Technology and University of Gothenburg  

Великобритания 

4. Imperial college London 

США: 
1. Институт Калифорния-Беркли  
2. Станфордский университет 
Германия:  
3. Фрайбургский университет им. Альберта-Людвига 
4. Университет Бундесвера, г. Гамбург 
5. Европейская Академия, Берлин 
6. Институт Европы при техническом ун-те г. Аахен 

 
Китай: 
7. Шанхайский университет 

8.  College of Mathematics and System Science Xinjiang University (China) 

 
Россия: 
8. Московский Государственный Университет  
9. МГУ им. Ломоносова 
Япония 

10. Denki University, Tokyo 
           Словения 
CAMTP, University of Maribor 
     Турция 
Kocaeli University 

 

 

13. ПРАКТИКАЛАР 
13.1 ОҚУ ПРАКТИКАСЫ 
Практика мақсаты:   Студент-практиканттар Математикалық анализ, Есептеу  
математикасы, Геометрия, алгебра жəне  математикалық  логика, Дифференциалдық 
теңдеулер  жəне математикалық  физика,  Ықтималдықтар теориясы жəне  
математикалық  статистика, Басқару теориясы кафедраларында өткізілетін ғылыми 
жұмыстардың негізгі бағыт-бағдарымен  танысу. 
 Практика міндеттері:  
1. Студенттердің алған теориялық білімдерін практикада қолдану 
2 Студенттерді Математикалық анализ, Есептеу  математикасы, Геометрия, алгебра 
жəне  математикалық  логика, Дифференциалдық теңдеулер  жəне математикалық  
физика,  Ықтималдықтар теориясы жəне  математикалық  статистика, Басқару 
теориясы кафедраларының мамандықтарының ерекшеліктерімен таныстыру 
 3. Студенттерді Математикалық анализ, Есептеу  математикасы, Геометрия, алгебра 
жəне  математикалық  логика, Дифференциалдық теңдеулер  жəне математикалық  
физика,  Ықтималдықтар теориясы жəне  математикалық  статистика, Басқару 
теориясы мамандықтары бойынша  алынған білімдерінің   практикалық  қолдану  
бағыттарымен таныстыру 
4. Экспериментке  дайындалу жəне жасау 



5.Алынған нəтижелерді кеңейту жəне олардың презентациясы 
 
Практика өткізу орны:  Информатика кафедрасы 
  

13.1 ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ПРАКТИКА 

Педагогикалық практиканың мақсаты: оқу құжаттамасын  өңдеуде жəне 
бакалавриатта жаттығу сабақтарын  өткiзуде педагогика , психология жəне 
мамандықтың пəндерi  бойынша алған теориялық бiлiмдерін  iске  асыру     
Педагогикалық практиканың міндеттері: 
-  сабақтың əр түрлерін ұйымдастыру методикасында (дəрiс, лабораториялық, 
семинарлық, СОӨЖ), оқу-əдiстемелiк құжаттаманың құрастыруында жəне 
студенттермен тəрбиелiк  жұмыстардың əр  түрлерiнде  қажетті  білімдерді алу; 

- мамандықтың пəндерi бойынша  жаттығу сабақтарды өткiзудiң дағдыларын   үйрену,   
қазiргi  кəсiби қабылдаулар жəне оқуды үйымдастыру əдiстерiн тиімді қолдану   

 Практика өткізу орны:  РСФМШИ  

13.2 ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКА 

Өндірістік практика мақсаты: оқылатын мамандандықтар математикалық анализ, 
есептеуiш математика, алгебра жəне математикалық логиканың геометриялары,  
дифференциалды теңдеулер жəне математикалық физика, ықтималдықтар теориясы 
жəне математикалық санақ, басқару  теориясы   бойынша  жұмыстың жаттығу 
дағдыларын үйрену:  

Бiтiру жұмыстарының тақырыбы  бойынша  теориялық жəне практикалық   
зерттеулердің  өткiзілуi 

Өндірістік практика міндеттері:  оқу  барысында  алынған  теориялық  бiлiмдерін  
бекіту жəне тереңдету; 

Таңдап  алған  мамандықтарында  қазiргi  компъютер технологияларын  қолдану  жəне  
эксперименталдi  əдiстердi қолдану  дағдыларын  меңгеру 

Практика өткізу орны:  Математикалық  анализ,  Есептеу   математикасы, Геометрия,  
алгебра  жəне  математикалық  логика,  Дифференциалдық теңдеулер  жəне 
математикалық  физика,  Ықтималдықтар теориясы жəне  математикалық  статистика, 
Басқару теориясы кафедралары 

 

 

 
 
 



10.2.5 ОҚУ НƏТИЖЕЛЕРІН ҚҰРАСТЫРУ СХЕМАСЫ 
 

МОДУЛЬ АТАУЫ   

КОД 

 

A1 
 

A2 

 

A3 

 

B1 

 

B2 

 

B3 

 

C1 

 

С2 

 

С3 

 

D1 

 

D2 

 

D3 D4 D5 

Негізгі міндетті модуль 1 
Шет тілі   
 
Қазақ  (орыс) тілі 

ShT 1101 
K(O)T 
1102 

X    X    Х    Х 

 

Негізгі міндетті модуль 2 
Шет тілі   

ShT 1101 X    X    Х    Х  

Негізгі міндетті модуль 3 
Ақпараттық технология    

AT 1103 X    X    Х    Х  

Негізгі міндетті модуль 4 
Қазақстан тарихы             

KT 1201 X    X    Х    Х  

Негізгі міндетті модуль 5 
Философия           

Fil 2202 X    X    Х    Х  

Негізгі міндетті модуль 6 
Математикалық анализ 1         
Аналитикалық геометрия жəне 
сызықтық алгебра  1                                        

MT (I) 
1301   

AGSA  
1304 

 X     X   X  X 

  

Негізгі міндетті модуль 7 
Математикалық анализ 2         
Аналитикалық геометрия жəне 
сызықтық алгебра  2                                        

MT (II) 
1302 

AGSA 
1305 

  X     X    X 

  
 

Негізгі міндетті модуль 8 
Программалау 
Математикалық логика       

Prog 2309 
ML 2310               

  

Негізгі міндетті модуль 9 
Дифференциалдық теңдеулер  
Математикалық анализ 3  

DT 2306 
MT   2303             

  

Негізгі міндетті модуль 10 
Ықтималдықтар теориясы жəне 
математикалық статистика 
Алгебра жəне анализдің сандық 
əдістері 

ITMS   
2308 

AASA   
2307   

            

  

Негізгі міндетті модуль 11 
Функционалдық анализ 
Математикалық физика теңдеулері 

FA   3312 
MFT   
3311   

            
  



Негізгі міндетті модуль 12 
Вариациялық қисап жəне тиімділеу 
əдістері 

VKTA   
3313               

  

Кəсіби элективті модуль 1 
Шет тілі практикасы 
Кəсіби қарым-қатынас негіздері 

ShTP 2301 
KKKN 
2301 

            
  

Кəсіби элективті модуль 2 
Кəсіби коммуникация үшін шет тілі 
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі 

KKUShT 
2302 

AMAShT 
2302 

            

  

Кəсіби элективті модуль 3  
Дискретті  математика    
Қаржылық математикаға кіріспе   

DM 1303 
KMK 1303               

  

Кəсіби элективті модуль 4  
 Есептелімдік теориясының 
элементтері   
Алгебра жəне сандар теориясы    

ETE 1304 
AST 1304             

  

Кəсіби элективті модуль 5 
Математикалық анализ -4        
Нақты айнымалылар функциясы 
теориясы      

MA 2305 
NAFT 
2305 

            

  

Кəсіби элективті модуль 6 
Интегралдық теңдеулер 
Негізгі интегралдық түрлендірулер 
жəне олардың қолданылулары   
Педагогика 
Математиканы оқыту əдістері          

IT 3306 
NITOK 

3306 
Ped 3306 

MOA 3306 

            

  

Кəсіби элективті модуль 7 
Жалпы топология      
Дифференциалдық геометрия       
Комплекс айнымалылар функциялары 
теориясы 
Анализдің таңдаулы тараулары    

ZhT 3307 
DG 3307 
KAFT 
3307 

ATT 3307 

            

  

Кəсіби элективті модуль 8 
Монте-Карло əдістері жəне олардың 
қолданылулары        
Стохастикалық анализ           
  

MKAOK 
3308 

SA 3308 
 

            

  



Кəсіби элективті модуль 9 
Математикалық статистика      
Ақпаратты қорғаудың сандық əдістері     

MS 3309 
AKSA 
3309 

            
  

Кəсіби элективті модуль 10 
Cтохастикалық дифференциалдық 
теңдеулер        
Тиімді басқару теориясы       

SDT 3310 
TBT 3310             

  

 Кəсіби элективті модуль 11 
Теориялық механика      
Классикалық механика 
 

TM 3311 
KM 3311 

            

  

 Кəсіби элективті модуль 12 
Актуарлық математикаға кіріспе       
Қаржылық тəуекелдерді пішіндеу 
Тəуекелдерді сақтандыру 
математикасы      

АМК 3312 
KTP 4312 
TSM 4312 

            

  

Кəсіби элективті модуль 13 
Сызықты дифференциалдық жəне 
интегралды - дифференциалдық 
теңдеулер   
Алгоритмдер теориясы     
Экстремаль есептер теориясына 
кіріспе      
Математикалық физика теңдеулерінің 
қосымша тараулары    

SDIDT 
3313 

AT 3313 
EETK 
3313 

MFTKT 
3313 

            

  

Кəсіби элективті модуль 14 
Актуарлық математика 
Арнайы математикалық функциялар 
жəне олардың қолданбалы есептерді 
шығаруға қолданылулары      
Ойындар теориясы        

AM 4314 
AMFKESh

K 4314 
OT 4314 

            

  

Кəсіби элективті модуль 15 
 Галуа теориясы     
Бірегей теориялар        
Толық теориялар 

GT 4315   
BT 4315    
TT 4315   

            

  



Кəсіби элективті модуль 16 
Сызықты операторларды ақырлы 
өлшемді талдау     
Тиімді басқару теориясының таңдаулы 
есептері     
Стохастикалық талдау жəне оның 
қолданылулары   
Жүктелген теңдеулердің жалпы 
теориясы     

SOAOT 
4316 

TBTTE 
4316 

STK 4316   
ZhTZhT 

4316 

            

  

Кəсіби элективті модуль 17 
Статистикалық гипотезаларды тексеру 
теориясы   
 Теориялық физиканың математикалық 
пішіндері жəне олардың талдаулары    
Тиімді басқару теориясының 
қолданбалы есептері      

SGTT 
4317 

TFMPT 
4317 

TBTKE 
4317 

 

            

  

Кəсіби элективті модуль 18 
Жалпы эллипстік шеттік есептер   
Кесіндідегі сызықты 
дифференциалдық операторлардың 
спектрлік теориясы      
Математикалық физиканың бейəдепті 
жəне кері есептері      

ZhEShE 
4318     

KSDOST 
4318    

MFBKE 
4318   

            

  

Кəсіби элективті модуль 19 
Кездейсоқ теңдеулер   
Марковтық процестер 
Фазалық жүйелер теориясы    

KT 4319       
MP 4319   

FZhT 4319   
            

  

Ауыспалы модуль 1 
Оқу практикасы-1              

  

Ауыспалы модуль 2 
Оқу практикасы-2 

               

Ауыспалы модуль 3 
Өндірістік  практика                

Ауыспалы модуль 4 
Педагогикалық практика              

  

 


