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*Курс 1  

*Семестр 1 

*Кредит саны- 4 

*Барлық сағат саны - 180 

*Дәріс -30  

*Практикалық (сем.,студиялық) сабақтар -30  

*СОӚЖ - 60  

*СӚЖ - 60  

*Емтихан 1семестр  
 

Математика 



 

*Пәннің пререквизиттері:  орта 

мектептің бағдарламасы деңгейінде 

арифметика, алгебра, геометрия 

курстарын білу.  

 

*Пәннің постреквизиттері: жалпы білім 

беретін инженерлік пәндер мен бітіртіп 

шығарушы кафедралар оқитын пәндер.   



*Пәнді оқытудың мақсаты 

*Математика инженерлік – техникалық зерттеулерде өте маңызды рөл 
атқарады. Ол тек сандық есептің қаруы ғана емес, сонымен қатар дәл 
зеррттеулердің әдісі және ұғымдар мен мәселелерді анағұрлым нақты 
қалыптастырудың құралы да болып табылады. 

* Қазіргі математиканың дамыған логикалық және есептеуіш 
аппаратынсыз адамзат қызметінің әртүрлі салаларында прогресс 
болуы мүмкін емес. 

* Техникалық ғылымдар математиканы кең көлемде қолданады. 

*Математикалық әдістер кез-келген техникалық пәннің құрамдас 
бөлігіне айналды. 

* Қазіргі маманның математикалық білімі математиканың жалпы курсын 
және арнайы курстарды (оптимизация әдісі, ықтималдықтар 
теориясы, математикалық статистика, комплекс айнымалы 
функциялар теориясы, операциялық қисап, т.б.) оқудан құралды. 

*Математиканың жалпы курсы маманның математикалық білімінің 
іргетасы болып табылады. Бірақ, осы курстың шеңберінде кәсіптік 
қызметте математикалық әдістерге сүйенудің бағыттары жүзеге 
асырылады. 

* Арнайы бөлімдерді оқытуда қолданбалы есептерді шешудің 
математикалық әдістерін қолдану жүзеге асырылады. 
 

  

  
 



Пәннің міндеті: 

*- жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және оның әртүрлі 
салаларда қолданылуын оқып білу; 

*- классикалық және қазіргі математиканың негізгі ұғымдарын, 
заңдарын, теорияларын, сонымен қатар нақты есептердің шешу 
әдістерін меңгеру; 

*- игерілген математикалық әдістерді іскерлікпен қолдану; 

*- математикалық интуицияны дамыту; 

*- математикалық мәдениеттілікті тәрбиелеу; 

*- ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін қалыптастыру. 

Жоғарғы инженерлік – техникалық оқу орнын бітірушілер міндетті: 

*- математикалық модельдерді құра білу; 

*- математикалық есептерді қоя білу; 

*- қолайлы математикалық әдістерді және есептің шешімінің 
алгоритмін таңдап алу; 

*- есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу 
техникасын пайдаланып, сандық                     әдістерді қолдану;  

*- сапалы математикалық зерттеулерді іске асыру;  

*- жүргізілген математикалық талдау нәтижесінде практикалық 
ұсыныстар беру.  

 
 



 

*Ағымдағы үлгерімін бақылау:  

*тәжірибелік жұмыстарының орындалуы.  

 

*Аралық бақылау:  

*тестілеу;  

*пән бойынша таныстырымдарын қорғау.  

 

*Қорытынды бақылау: емтихан  
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*  Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Бугров Я.С.,  
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* Дифференциальное и интегральное исчисление. Бугров Я.С.,  
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Никольский С.М. М.: Наука, 1985г. 
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