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Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі 

Тақырыптар Оқыту мақсаты 

  1 тоқсан  

10.1А 

Функциялар 

және олардың 

қасиеттері 

 (16 сағат) 

 

Функцияның 

аралықтағы 

монотондылығы.  

Функцияның 

шектелуі. 

10.5.1.1  функцияның аралықтағы монотондылығы ұғымын біледі; 

10.5.1.2 функцияның аралықтағы монотондылығын күрделі емес жағдайларда дәлелдейді; 

10.5.1.3 шектелген функцияның анықтамасын біледі және сондай функцияларға мысалдар келтіреді; 

Функциялардың 

жұп-тақтылығы.  

10.5.1.4 жұп және тақ функциялардың анықтамасын біледі; 

10.5.1.5 функцияның жұптығы мен тақтығын анықтайды;  

Фунциялардың 

периодтылығы. 

10.5.1.6 периодты  функциялардың анықтамасын біледі және функцияның периодын анықтайды; 

Кері функция, оның 

қасиеттері және 

графигі 

10.5.1.7 кері функцияның анықтамасын біледі; 

10.5.1.8 кері функцияның бар болу шартын түсінеді;  

10.5.1.9 берілген функцияға кері функцияны табады;  

10.5.1.10 өзара кері функциялардың графиктерінің орналасу ерекшелігін біледі; 

Функциялардың 

композициясы 

 

10.5.1.11 функциялардың композициясы (күрделі функция) ұғымын біледі; 

10.5.1.12 екі функцияның композициясын табады; 

10.1В  

Стереомет 

рия аксиомала 

ры. 

Кеңістіктегі 

параллельдік. 

(24 сағат) 

 

Стереометрия 

аксиомалары және 

олардың салдары 

10.3.1.1 стереометрия аксиомаларын және олардың салдарларын біледі және қолданады; 

10.5.2.1 қарапайым стереометриялық сызбаларды орындау техникасын игереді; 

 

Кеңістіктегі 
түзулердің, түзу мен 
жазықтықтың 
параллельдігі 
Кеңістіктегі 

түзулердің өзара 

орналасуы. Екі түзу 

арасындағы бұрыш 

10.3.2.1 кеңістіктегі параллель және айқас түзулердің анықтамасын біледі,  оларды ажыратады және 

кескінін салады; 

10.3.2.2 параллель түзулердің белгілері мен қасиеттерін біледі, оларды есептер шығаруда қолданады; 

10.3.2.3 түзу мен жазықтықтың  параллельдік қасиеттері мен белгілерін біледі және есеп шығаруда 

қолданады; 

Жазықтықтардың 

параллельдігі 

10.3.2.4 айқас түзулердің қасиеттерін біледі және қолданады; 

10.3.2.7  кеңістіктегі екі түзу арасындағы бұрыштың анықтамасын біледі; 



10.3.2.8 қиылысатын және айқас түзулердің арасындағы бұрышты таба алады; 

10.3.2.8 қиылысатын және айқас түзулердің арасындағы бұрышты таба алады; 

Стереометрия 

аксиомалары және 

олардың салдары 

10.3.2.5 жазықтықтардың параллельдігінің анықтамасын, қасиеттерін және белгілерін біледі, және 

оларды есеп шығаруда қолданады; 

Кеңістіктегі 

түзулердің, түзу мен 

жазықтықтың 

параллельдігі 

10.3.1.2 тетраэдр және параллелепипедтің анықтамаларын біледі, тетраэдр мен параллелепипедті 

және олардың элементтерін жазықтықта кескіндей алады; 

10.3.1.2 тетраэдр және параллелепипедтің анықтамаларын біледі, тетраэдр мен параллелепипедті 

және олардың элементтерін жазықтықта кескіндей алады; 

10.3.2.11 тетраэдр мен параллелепипедтің қималарын күрделі емес жағдайларда салады; 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағат) 

 

2 тоқсан 

10.2А 

Комбинатори

ка 

элементтері 

және 

ықтималдық 

теориясы   

(16 сағат) 

 

Қайталанбалы 

алмастырулар, 

орналастырулар және 

терулер 

10.4.2.1 қайталанбалы алмастырулардың, терулердің және орналастырулардың формулаларын 

қолданудың орындылығын түсінеді; 

10.4.2.2 қайталанбалы алмастыруларды, терулерді және орналастыруларды есептеу формулаларын 

қорытып шығарады; 

 

Қайталанбайтын және 

қайталанбалы 

алмастырулар, 

орналастырулар және 

терулер 

10.4.2.3 қайталанбайтын және қайталанбалы алмастыруларды, терулерді және орналастыруларды 

қолданып комбинаторикалық есептерді шығарады; 

Ықтималдықтар ды 

қосу және көбейту 

ережелері  

10.4.3.1 ықтималдықтың қосу және көбейту ережелерін түсінеді және қолданады; 

 

Шартты ықтималдық 10.4.3.2 шартты ықтималдықты табу формуласын біледі және оны есеп шығаруда қолданады; 

10.2В 

Тригономет 

рия   (30 

сағат) 

 

Кері тригонометрия 

лық функциялар, 

олардың қасиеттері  

10.2.4.1 αrcsinα, αrccosα, αrctgα , 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝛼 анықтамаларын және қасиеттерін біледі; 

10.2.4.2 αrcsinα,  αrccosα, αrctgα,𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝛼 мәндерін есептейді; 

 

Кері тригонометрия 

лық функциялар 

қасиеттерін қолданып 

10.2.4.3 кері тригонометриялық функциялардың анықтамаларын және қасиеттерін біледі және 

қолданады; 



есептер шығару 

Кері тригонометрия 

лық функциялар 

графиктері 

10.2.4.4 кері тригонометриялық функциялардың графиктерін салады; 

Қарапайым 

тригонометриялық 

теңдеулер 

10.2.4.5 қарапайым тригонометриялық теңдеулердің шешімдерін негіздейді; 

 

Тригонометриялық 

теңдеулерді 

көбейткіштерге 

жіктеу тәсілімен 

шешу 

10.2.4.6 тригонометриялық теңдеулерді тригонометриялық формулалар және көбейткіштерге жіктеу 

арқылы шешеді; 

 

Тригонометриялық 

теңдеулерді жаңа 

айнымалыны енгізу 

тәсілімен шешу 

10.2.4.7 тригонометриялық теңдеулерді квадрат теңдеулерге және бірінші, екінші дәрежелі біртекті 

теңдеулерге келтіру арқылы шешеді;  

 

Тригонометриялық 

теңдеулерді қосымша 

бұрышты енгізу 

тәсілімен шешу 

10.2.4.7 тригонометриялық теңдеулерді квадрат теңдеулерге және бірінші, екінші дәрежелі біртекті 

теңдеулерге келтіру арқылы шешеді;  

 

Тригонометриялық 

теңдеулерді түрлі 

тәсілімен шешу 

10.2.4.7 тригонометриялық теңдеулерді квадрат теңдеулерге және бірінші, екінші дәрежелі біртекті 

теңдеулерге келтіру арқылы шешеді;  

 

Қарапайым  

тригонометриялық 

теңсіздіктер 

10.2.4.8 қарапайым  тригонометриялық теңсіздіктерді шешеді; 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағат) 

3 тоқсан 

10.3А  

Функцияның 

шегі және 

үзіліссіздігі 

Сандық тізбектің 

шегінің анықтамасы 

Функция шегінің 

анықтамасы 

10.5.1.13 сандық тізбектің шегінің анықтамасын және қасиеттерін біледі; 

10.5.1.14 функция шегінің анықтамасын және қасиеттерін біледі; 



(12 сағат) Функция шегін 

есептеу 

10.5.1.15 функцияның шексіздіктегі және нүктедегі шектерін есептейді; 

10.5.1.16 бірінші тамаша шекті біледі және қолданады; 

Функцияның 

нүктедегі, жиындағы 

үзіліссіздігі   

10.5.1.17 функцияның нүктедегі, жиындағы үзіліссіздігінің анықтамасын біледі;  

 

 

Функция графигінің 

асимптоталары 

10.5.1.18 біржақты шектерді табады; 

10.5.1.19 көлбеу және вертикаль асимптоталардың анықтамаларын біледі; 

10.5.1.20 функция графигінің асимптоталарын табады; 

10.3В Қисап  

(22 сағат) 

 

Функция өсімшесі. 

Градиент 

10.5.1.21 функцияның өсімшесі туралы түсінігі болады; 

10.5.1.22 градиент  ұғымын біледі; 

 

Туынды ұғымы. 

Дифференциал 

10.5.1.25 туындының анықтамасын шек арқылы біледі және қолданады; 

10.5.1.31 функция дифференциалының анықтамасын біледі (дифференциалды функция өсімшесінің 

сызықты бөлігі ретінде түсінеді және оның геометриялық интерпретациясын біледі); 

Туындының 

физикалық және 

геометриялық 

мағынасы 

10.5.1.23 туындының геометриялық және  физикалық мағыналарын түсінеді; 

 

Дәрежелік функция 

туындысы 

10.5.1.24 y=axn ( Nn ) түріндегі функциялардың туындысын туындының геометриялық мағынасына 

қарасты табады;  

 

Функцияларды 

дифференциалдау 

ережелері 

10.5.1.26 дифференциалдау ережелерін біледі; 
 

Тригонометриялық 

функциялар 

туындысы 

10.5.1.27 қарапайым функциялардың туындыларын табады (дәрежелік,  тригонометриялық/кері 

тригонометриялық функциялар); 

 

Күрделі функция 

туындысы 

10.5.1.28 күрделі функцияның туындысын табады; 

 



Кері функция 

туындысы 

 

10.5.1.29 өзара кері функциялардың туындылары арасындағы байланысты түсінеді; 

10.5.1.27 қарапайым функциялардың туындыларын табады (дәрежелік,  тригонометриялық/кері 

тригонометриялық функциялар); 

Функция графигінің 

нүктесінен 

жүргізілген жанама 

мен нормаль 

теңдеулері 

10.5.1.30 функция графигіне жүргізілген жанама мен нормаль теңдеулерін құрады; 

 

10.3С:  Түзу 

мен  

жазықтықты

ң 

перпендикул

ярлығы   

  (24сағат)  

          

Түзу мен  

жазықтықтың 

перпендикулярлығы   

10.3.2.12 кеңістіктегі перпендикуляр түзулердің анықтамасын және қасиеттерін біледі, есептер 

шешуде қолданады;  

10.3.2.13 кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығының  анықтамасын, белгісін және 

қасиеттерін біледі, есептер шығаруда қолданады;  

Перпендикуляр және 

көлбеу. Үш 

перпендикуляр 

туралы теорема 

10.3.1.3 кеңістіктегі перпендикуляр, көлбеу, көлбеу проекциясының және нүктеден жазықтыққа 

дейінгі арақашықтықтың анықтамаларын біледі; 

10.3.2.6 үш перпендикуляр туралы теореманы дәлелдеді және қолданады; 

 

Кеңістіктегі нүкте 

мен түзудің 

арақашықты 

Түзу мен  жазықтық 

арасындағы бұрыш 

10.3.2.14 кеңістіктегі нүкте мен түзудің арақашықтығын анықтайды; 

10.3.3.1  

түзу мен  жазықтық арасындағы бұрыштың анықтамасын біледі, оның шамасын таба алады; 

 

Екі жақты бұрыш. 

Перпендикуляр 

жазықтықтар және 

оның қасиеті 

10.3.3.2   жазықтықтар арасындағы бұрыштың  (екі жақты бұрыш) анықтамасын біледі, оның 

шамасын таба алады; 

10.3.2.15 перпендикуляр жазықтықтардың анықтамасын, белгілерін және қасиеттерін біледі, оларды 

есептерді шешуде  қолданады 

Нүктеден жазықтыққа 

дейін және айқас 

түзулердің 

арақашықты 

10.3.3.3 нүктеден жазықтыққа дейін және айқас түзулердің арақашықтықтарын  таба алады; 

 



Тік бұрышты 

параллелепипедтің 

анықтамасын және 

қасиеттері 

10.3.1.5 тік бұрышты параллелепипедтің анықтамасын және қасиеттерін біледі; 

10.3.3.5  тікбұрышты параллелепипедтің қасиеттерін есептерді шешуде қолданады; 

Кеңістікте 

арақашықтық пен 

бұрыштарды табуға 

арналған практикалық 

есептерді шығару 

10.5.3.1 кеңістікте арақашықтық пен бұрыштарды табуға арналған практикалық есептерді шешеді; 

Ортогональ және 

параллель 

проекциялау. 

 

10.3.2.9 ортогональ және параллель проекциялау туралы түсінігі болады; 

10.3.2.10 фигуралардың ортогональ және параллель проекцияларын салады; 

 

Ортогональ 

проекцияның  ауданы 

10.3.3.6 ортогоналды проекция ауданының формуласын қорытып шығарады, оны есептер шешуде 

қолданады; 

Кеңістіктегі 

нүктелердің 

геометриялық орны  

10.3.3.7 арақашықтыққа байланысты кеңістіктегі  нүктелердің геометриялық орнын анықтайды; 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағат) 

4 тоқсан 

10.4А 

Кеңістіктегі 

векторлар 

(22 сағат) 

 

Кеңістіктегі 

декарттық 

координаталар жүйесі 

10.3.1.4 кеңістіктегі декарттық координаталар жүйесінде нүктелердің координаталарын анықтайды 

және нүктелерді кескіндейді; 

10.3.3.4 кеңістіктегі қарапайым есептерді координаталар арқылы шешеді: екі нүктенің 

арақашықтығын есептейді, кесіндінің ортасын табады, кесіндіні берілген қатынаста бөледі; 

Кеңістіктегі 

қарапайым есептер 

10.3.3.4 кеңістіктегі қарапайым есептерді координаталар арқылы шешеді: екі нүктенің 

арақашықтығын есептейді, кесіндінің ортасын табады, кесіндіні берілген қатынаста бөледі; 

Кеңістіктегі 

векторлар 

10.3.4.1 кеңістіктегі векторлардың координаталарын анықтайды; 

10.5.2.2 орт, радиус-вектор терминдерінің мағынасын түсінеді; 

10.5.2.3 кеңістікте векторлардың әртүрлі белгілеулерін біледі: );;( zyxa


, 

x

y

z

 
 
 
 
 

, а = xi+ yj + zk, AB , a 

және т.с.; 



10.3.4.2 кеңістікте вектордың ұзындығын есептейді; 

Векторларға амалдар 

қолдану 

10.3.4.3 кеңістіктегі векторларға амалдар қолданады (қосу, азайту, векторды санға көбейту); 

10.3.4.4 кеңістікте координаталарымен берілген векторларға амалдар қолданады; 

Кеңістіктегі 

векторлардың 

коллинеарлық шарты.  

10.3.4.5 кеңістіктегі векторлардың коллинеарлық шартын біледі және есептер шешуде қолданады; 

10.3.4.4 кеңістікте координаталарымен берілген векторларға амалдар қолданады; 

 

Компланар 

векторлар  

Векторды үш 

компланар емес 

векторларға жіктеу 

10.3.4.6 компланар векторлардың анықтамасын біледі;   

10.3.4.7 векторды үш компланар емес векторларға жіктейді; 

Векторлардың скаляр 

көбейтіндісі 

10.3.4.8 кеңістіктегі векторлардың скаляр көбейтіндісінің анықтамасын және қасиеттерін біледі; 

 

Векторлардың скаляр 

көбейтіндісіне 

есептер шығару 

10.3.4.9 векторлардың скаляр көбейтіндісін есептер шешуде қолданады; 

Векторлардың 

практикалық 

қолданылуы  

10.5.3.2 векторды қолданып, қолданбалы есептер шығарады; 

10.4С 

Емтиханға 

дайындық 

және шолу 

(20 сағат) 

Рационал теңдеулерді 

шешу 

 

Рационал теңсіздіктер 

тақырыбына есептер 

шығару 

 

 

Теңдеулер және 

теңсіздіктер жүйелері 

 

 

 

Квадраттық 

функцияның графигі 

 

8.2.2.5 |𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥| + 𝑐 = 0, 𝑎𝑥2 + 𝑏|𝑥| + 𝑐 = 0 түріндегі теңдеулерді шешеді; 

8.2.2.6 бөлшек-рационал теңдеулерді шешеді; 

8.2.2.3 квадрат теңдеулерді шешеді; 

 

8.2.2.12 bxf )( , bxf )( , ( )xgxf )( , ( )xgxf )(  түріндегі теңсіздіктерді шешеді; 

8.2.2.10 біреуі сызықтық, екіншісі - квадрат екі теңсіздіктен құралған жүйелерді шешеді; 

8.2.2.11 бөлшек-рационал теңсіздіктердің жүйелері мен жиынтықтарын шешеді 

8.5.1.7 бөлшекті-сызықтық функция графигін салады;  

8.5.2.3 қолданбалы есептерді шығару үшін квадраттық функцияны қолданады; 

 

9.2.4.4 келтіру формулаларын біледі және қолданады 



Тригонометриялық 

өрнектерді ықшамдау 

 

 

 

 

 

Тригонометриялық 

теңдеулер және 

теңсіздіктер 

 

 

 

 

Комбинаторика 

есептері 

Ньютон биномы 

формуласын 

 

 

 

Үшбұрыштарды 

шешу. Косинустар 

және синустар 

теоремасы 

 

Дөңгелектегі 

пропорционал 

кесінділер 

 

Көпбүрыштар. Дұрыс 

көпбұрыштар.  

 

 

Ауданды табуға 

берілген есептер 

9.2.4.3 tgα және ctgα тригонометриялық функцияларының cos 𝛼 және sin 𝛼-дан тәуелділігін түсінеді 

және 𝑠𝑖𝑛2α+ 𝑐𝑜𝑠2α=1, 𝑡g2α+1=1/𝑐𝑜𝑠2α және 1+𝑐𝑡g2α=1/𝑠𝑖𝑛2α тепе-теңдіктерін есептер шығаруда 

қолданады; 

 

 

9.2.4.8 аргументтердің қосындысы мен айырмасының тригонометриялық функцияларының  

формулаларын қорытып шығарады және қолданады; 

9.2.4.9 екі еселі және жарты бұрыш формулаларын қорытып шығарады және қолданады; 

 

 

 

9.2.1.1 Ньютон биномы формуласын және оның коэффиценттерінің қасиеттерін біледі; 

9.2.1.2 (a+b)n- биномдық жіктелуін табады, мұндағы n- натурал сан; 

9.4.2.3 қайталанбайтын терулер, орналастырулар және алмастыруларды қолданып комбинаторика 

есептерін шығарады; 

 

 

9.3.3.10 
𝑎

sin 𝛼
= 2𝑅 формуласын қорытып шығарады және қолданады, мұндағы R-сырттай сызылған 

шеңбердің радиусы; 

9.5.2.1 қолданбалы есептерді шығару үшін синустар және косинустар теоремаларын қолдана біледі; 

 

9.3.2.2 үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер радиусының үшбұрыш ауданына тәуелділігін дәлелдейді 

және оны қолдана алады; 

 

8.3.1.1 көпбұрыш, дөңес көпбұрыш, көпбұрыш элементтерінің анықтамаларын біледі;  

8.3.1.2 көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысының және сыртқы бұрыштарының 

қосындысының формулаларын қорытып шығарады; 

9.3.2.8 дұрыс көпбұрышқа сырттай сызылған шеңбер мен іштей сызылған шеңбер туралы 

теоремаларды біледі 

9.3.3.11 дұрыс көпбұрыштың қабырғасы мен оған іштей сызылған шеңбердің радиусының 

арасындағы байланысты және дұрыс көпбұрыштың  қабырғасы мен оған сырттай сызылған 

шеңбердің радиусының арасындағы байланысты қорытып шығарады және қолданады; 

 

9.3.3.12  шеңбер ұзындығының,  доға ұзындығының формулаларын қорытып шығарады және 



 

 

 

Доға ұзындығы. 

Сектор, сегмент 

ауданы 

 

Координаталарымен 

берілген есептер 

 

қолданады; 

 

9.3.3.13 дөңгелек, сектор, сегмент аудандарының формулаларын қорытып шығарады және қолданады; 

 

8.3.3.17 түзудің жалпытеңдеуін, екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін жаза біледі; 

8.3.3.15 центрі (a,b) нүктесі және радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін біледі: (𝑥 − 𝑎)2 +
(𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2; 

8.5.2.4 екі нүктенің арақашықтығын табу, кесіндінің ортасының координаталарын табу 

формулаларын, центрі (a,b) нүктесіжәне радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін, түзудің теңдеуін 

қолданып есептер шығарады. 

 

 

 


