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Класс: 11 

Ұзақ 

мерзімді 

жоспар 

бөлімі 

Тақырыптар Оқыту мақсаты 

1-тоқсан 

11.1.А  

n-

ші дәреже

лі түбір   

(21 сағат)   

 

Бүтін көрсеткішті 

дәрежелік функция, 

оның қасиеттері мен 

графигі  

11.5.1.1 дәреже көрсеткішіне байланысты бүтін көрсеткішті дәрежелік функцияның графигін білу 

және сала алу ; 

n-ші  дәрежелі 

арифметикалық түбір 

және оның қасиеттері 

11.1.1.2 n-ші дәрежелі түбірдің және n-ші  дәрежелі арифметикалық түбірдің анықтамаларын білу; 

11.2.1.1 құрамында n-ші дәрежелі түбірлер бар алгебралық өрнектердің мүмкін мәндер жиынын 

анықтау; 

11.1.1.3  n-ші  дәрежелі  арифметикалық түбірдің қасиеттерін білу; 

11.1.2.1 сандық өрнектердің мәндерін есептеу үшін n-ші дәрежелі түбірлердің қасиеттерін қолдану; 

11.1.2.7 көбейткішті n-ші  дәрежелі түбір таңбасының астына енгізу және көбейткішті n-ші  

дәрежелі түбір таңбасының астынан шығару; 

11.2.1.2 алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін  n-ші дәрежелі түбірлердің қасиеттерін қолдану; 

11.1.2.2 n-ші дәрежелі түбірдің мәнін бағалау; 

11.1.2.3 n-ші дәрежелі түбірлердің мәндерін салыстыра алу; 

11.1.2.4 құрамында n-ші дәрежелі түбірлер бар санды өрнектердің мәнін калькулятордың көмегімен 

есептеу; 

Рационал 

көрсеткішті дәреже 

және оның қасиеттері 

11.1.1.4 рационал көрсеткішті дәреженің анықтамасын және қасиеттерін білу; 

11.1.1.5 рационал көрсеткішті дәреженің оң сандар үшін анықталғандығын түсіну (егер a > 0, nN, 

mZ болса, am/n табылады); 

11.2.1.3 алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін 

қолдану; 

Қарапайым 

иррационал 

теңдеулер мен        

теңсіздіктер  

11.2.2.1 қарапайым иррационал теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу, мысалы, √𝑓(𝑥)𝑛 = 𝑐, √𝑓(𝑥)𝑛 >

𝑐, √𝑓(𝑥)𝑛 < 𝑐 

11.1B 

Алгебрал

Бір айнымалысы бар 

көпмүшенің 

11.2.1.4 бірнеше айнымалысы бар көпмүше, бірнеше айнымалысы бар көпмүшенің стандарт түрі, 

бір айнымалысы бар көпмүшенің канондық түрі ұғымдарына анықтама береді; 



   

 

   

 

ық 

өрнектер 

(26 сағат) 

канондық түрі  

Көпмүшені 

көпмүшеге 

"бұрыштап" бөлу 

11.2.1.5 көпмүшені көпмүшеге "бұрыштап" бөледі; 

Анықталмаған 

коэффициенттер әдісі  

11.2.1.6 көпмүшені көбейткіштерге жіктеу үшін қолданылатын анықталмаған коэффициенттер 

әдісінің мәнісін түсіну және оны түсіндіре алу  

11.2.1.7 анықталмаған коэффициенттер әдісімен бір айнымалысы бар көпмүшені көбейткіштерге 

жіктеу;  

Безу теоремасы 

(қалдық туралы және 

көбейткіштерге 

жіктеу туралы 

теорема). Оның 

салдары  

11.2.1.8 көпмүшенің түбірлерін немесе коэффициенттерін табу үшін Безу теоремасын қолдану;  

Горнер схемасы 11.2.1.9 көпмүшенің түбірлерін табу үшін Горнер схемасын қолдану; 

xn-an, x2n+1+a2n+1  

формулаларының 

көмегімен 

көбейткіштерге 

жіктеу 

11.2.1.10 көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеуде 𝑥𝑛 − 𝑎𝑛, 𝑥2𝑛+1 + 𝑎2𝑛+1 формулаларын қолдану; 

Бүтін 

коэффициенттермен 

берілген көпмүшенің 

рационал түбірлері 

туралы теорема 

11.2.1.11 көпмүшенің түбірлерін табу үшін бүтін коэффициентті көпмүшенің рационал түбірлері 

туралы теореманы қолдану; 

Түбірлерді табу, 

көпмүшені 

көбейткіштерге 

жіктеу  

11.2.1.12 есептер шығаруда, сонымен бірге көпмүшенің түбірлерін табуда көпмүшені 

көбейткіштерге жіктеудің әртүрлі тәсілдерін қолдану 

11.2.2.2 жоғарғы дәрежелі теңдеулерді шешу (квадраттық теңдеуге келтірілетін теңдеулер; 

симметриялы және біртекті теңдеулер); 

 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағат) 

2-тоқсан 

11.2A Көпжақтар  11.3.1.1 көпжақтарды және олардың түрлерін (призма, пирамида, дұрыс көпжақтар) тану 



   

 

   

 

Көпжақта

р мен 

айналу 

денелері 

(30сағат) 

11.3.1.2 көпжақтардың (n-бұрышты призма, n-бұрышты пирамида, мұндағы 4n ) жазбаларын тани 

білу; 

Призма. Пирамида. 

Қиық  пирамида. 

Толық беттің ауданы  

11.3.1.3 призманың элементтерін табу; 

11.3.1.4 пирамиданың (қиық пирамиданың) элементтерін табу  

11.3.3.1 призманың, пирамиданың және қиық пирамиданың беттерінің аудандарын есептеу 

11.3.1.5 көпжақтың 3D модельдерін құрастыру үшін жазбаларын есептеу; 

Айналу денелері 11.3.1.6 айналу денелерін (цилиндр, конус, сфера және шар) тани білу 

11.3.1.7 айналу денелерінің (цилиндр, конус) жазбаларын тани білу; 

Цилиндр.  Конус. 

Қиық конус. Сфера, 

шар. Толық бетінің 

ауданы 

11.3.1.8 айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық конус, шар) элементтерін табу  

11.3.3.2 цилиндрдің, конустың, қиық конустың беттерінің аудандарын есептеу 

11.3.1.9 цилиндр мен конустың 3D модельдерін құрастыру үшін жазбаларын есептеу 

11.2В 

Қисап II 

(24сағат) 

Дәрежелік 

функцияны  

дифференциалдау 

11.5.1.2 naxy =  ( )Rn  түріндегі функцияның туындысын табу; 

Жоғары ретті 

туындылар ұғымы. 

Екінші ретті туынды 

11.5.1.3  екінші ретті туындыны табу;  

Функцияны зерттеу 

және  графиктерін 

салу  

11.5.1.4  функцияның кризистік нүктелері және экстремум нүктелерінің анықтамасын білу; 

11.5.1.5  кризистік нүктелерді және экстремум нүктелерін табу;   

11.5.1.6  функцияның экстремумдарын екінші ретті туынды көмегімен табу; 

11.5.1.7  функцияның өсу (кему) аралықтарын табу;   

11.5.1.8   туынды көмегімен функцияны зерттеуді қолдана отырып, функция графигінің эскизін 

салу;  

Функцияның  

аралықтағы ең үлкен 

және ең кіші мәндері 

11.5.1.9  функцияның аралықтағы ең үлкен (ең кіші) мәнімен байланысты есептерді шығару;    

Алғашқы функция. 

Анықталма 

ған интеграл; 

11.5.1.10  интегралдауды дифференциалдауға кері процесс ретінде түсіну;  

11.5.1.11  анықталмаған интегралдың анықтамасын білу, қасиеттерін қорытып шығару; 

у = axn, мұндағы 𝑛 ≠
−1,   түріндегі 

функцияның және 

11.5.1.12  y = axn (𝑛 ≠ −1) түріндегі функцияның анықталмаған интегралын және осы түрдегі 

функциялардың сызықтық комбинацияларының интегралын табу; 



   

 

   

 

осы түрдегі 

функциялардың 

сызықты  

комбинацияларын 

интегралдау 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағат) 

3-тоқсан 

11.3А 

Көрсеткіштік 

және логарифмдік 

теңдеулер мен 

теңсіздіктер   

(28 сағат) 

 

Көрсеткіштік функция, оның 

қасиеттері және графигі  

11.5.1.13 көрсеткіштік функцияның анықтамасын, оның қасиеттерін және 

графигін білу; 

Логарифм ұғымы және оның 

қасиеттері  

11.1.1.1 санның логарифмының анықтамасын білу және қолдану; 

11.1.2.5 логарифмның қасиеттерін қорытып шығару; 

11.1.2.6 логарифмның қасиеттерін логарифмдері бар сандық өрнектерді 

түрлендіруде қолдану; 

Логарифмдік функция, оның 

қасиеттері және графигі  

11.5.1.14 логарифмдік функцияның анықтамасын, оның қасиеттерін және 

графигін білу 

Көрсеткіштік теңдеулер және 

теңсіздіктер 

11.2.2.3 квадраттық теңдеуге келтірілетін немесе көбейткіштерге жіктеу арқылы 

шешілетін көрсеткіштік теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу;   

Логарифмдік теңдеулер және 

теңсіздіктер  

11.2.2.4 квадраттық теңдеуге келтірілетін немесе көбейткіштерге жіктеу арқылы 

шешілетін логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу;   

11.3В  

Векторлар және 

координаталар  

(26   сағат) 

 

 

Екінші және үшінші ретті 

анықтауыштар 

11.2.4.1 екінші және үшінші ретті анықтауыштарды есептеу; 

Векторлық көбейтінді  11.3.4.1 векторлық көбейтіндінің анықтамасын білу; 

11.3.4.2есептерді шешуде векторлық көбейтіндіні қолдану; 

Жазықтықтың теңдеуі 11.3.4.3 кеңістіктегі жазықтықтың теңдеуін құрастыру; 

Түзудің теңдеуі 11.3.4.4 кеңістіктегі түзудің теңдеуін құрастыру; 

Сфераның теңдеуі 11.3.4.5 сфераның теңдеуін қорытып шығару; 

11.3.4.6сфераның теңдеуін құрастыру; 

Түзулер арасындағы, түзумен 

жазықтық арасындағы, 

жазықтықтар арасындағы 

бұрыштар  

11.3.4.7 теңдеумен берілген түзулер, түзу мен жазықтық және жазықтықтардың 

арасындағы бұрышты табу; 



   

 

   

 

Нүктеден жазықтыққа  дейінгі 

арақашықтық 

11.3.4.8 нүктеден жазықтыққа дейінгі   арақашықтықты табу 

Координаталармен берілген 

есептерді шығару 

11.3.4.9 кеңістікте координаталар арқылы берілген қарапайым есептерді шешу: 

екі нүктенің арақашықтығын есептеу, кесіндіні берілген қатынаста бөлу 

11.3С  

Статистика 

элементтері 

(14 сағат) 

 

Статистикалық зерттеу  11.4.3.1 статистиканың маңыздылығын, оның заңдылықтары мен заңдарын 

түсіну; 

11.4.3.2статистикалық зерттеулердің белгілері мен көрсеткіштерін 

классификациялау; 

Вариациалық қатарлар; 11.5.2.1 «бас жиын», «бас жиыннан алынған таңдама» терминдерін түсіну;  

11.4.3.3 дискретті және интервалды вариациялық қатарды тану;  

11.4.3.4  вариациялық қатарларды көрсету үшін әр түрлі  графиктер құру 

(жиіліктер полигоны, гистограмма, "сабақ-жапырақ" диаграммасы, кумулята); 

Статистикалық деректерді 

ұсыну және олардың 

сипаттамалары редставления и 

характеристики статистических 

данных 

11.4.3.5 статистикалық деректерді кестелер мен графиктер, варианталар, олардың 

жиіліктері мен салыстырмалы жиіліктері түрінде ұсыну және түсіндіру, сонымен 

қатар программалық қамтамасыздандыру көмегімен; 

Орта үрдіс өлшемі және 

вариация көрсеткіштері  

11.4.3.6 орта үрдістің өлшемдері мен көрсеткіштерін есептеу; 

11.4.3.7 вариация көрсеткіштерінің мәндеріне түсініктеме беру (өзгеріс ауқымы, 

дисперсия, орташа квадраттық ауытқу); 

11.4.3.8 әр жағдайда вариацияның қай көрсеткіші қолдануға лайық екенін 

анықтау; 

11.4.3.9 дискретті және интервалды қатарлар түрінде берілген статистикалық 

деректерден «мұртты жәшік» диаграммасын құру және түсініктеме беру; 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағат) 

4-тоқсан 

11.4А  

Қисап III 

(35 сағат) 

 

Логарифмдік және көрсеткіштік 

функцияларды 

дифференциалдау  

11.5.1.15 логарифмдік, көрсеткіштік және функциялардың композициясының 

туындыларын табу  

11.5.1.16 логарифмдік, көрсеткіштік функциялардың дифференциалдауына 

арналған есептерді шешу 

Интегралдау тәсілдері  11.5.1.17 анықталмаған  интегралды тікелей интегралдау әдісімен табу 

11.5.1.18 функцияның, оның ішінде 
)(

)(
),(

xf

xfk
baxf


+ түріндегі функциялардың 



   

 

   

 

анықталмаған интегралын табу үшін алмастыру әдісін қолдану  

11.5.1.19 функцияның анықталмаған интегралын табу үшін бөліктеп интегралдау 

әдісін қолданады, сонымен бірге arcsinx, logаx түріндегі функцияларды 

11.5.1.20 күрделі емес жағдайларда 𝑐𝑜𝑠𝑚𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥, мұндағы 𝑚, 𝑛 ∈ 𝑁, түріндегі 

функцияларды интегралдау 

11.5.1.21 күрделі емес жағдайларда 
𝑃𝑚(𝑥)

𝑄𝑛(𝑥)
 түріндегі функцияларды интегралдау, 

мұндағы 𝑚, 𝑛 ∈ 𝑁, 𝑛 ≤  3,  𝑃𝑚(𝑥), 𝑄𝑛(𝑥)-көпмүшеліктер 

Анықталғанинтеграл. Жазық 

фигураның ауданын анықталған 

интеграл арқылы есептеу 

 

11.5.1.22 қисық сызықты трапецияның анықтамасын біледі 

11.5.1.23 анықталған интегралдың анықтамасын және оның қасиеттерін білу 

11.5.1.24 Ньютон -Лейбниц формуласының көмегімен анықталған  

интегралды есептеу 

11.5.1.25 қисық сызықты трапецияның ауданын табу үшін анықталған 

интегралды қолдану 

Айналу денелерінің көлемі 11.5.1.26 айналу денелерінің көлемін табуға анықталған интегралды қолдану 

11.4В  

Теңдеулер мен 

теңсіздіктер  

(26 сағат) 

 

Теңдеулерді шешудің негізгі 

әдістері 

11.2.2.5 теңдеуді шешудің негізгі әдістерін меңгеру: көбейткіштерге жіктеу, жаңа 

айнымалы енгізу 

Құрамында модуль белгісі бар  

теңдеулер мен теңсіздіктер  
11.2.2.6 

)()( xgxf =
, 

)()( xgxf =
,

)()( xgxf 
,

)()( xgxf 
, 

)()( xgxf 
 

түріндегі модулі бар теңдеулер мен  теңсіздіктерді шешу 

Иррационал теңдеулер мен  

теңсіздіктер 
11.2.2.7

,)( cxf = ,)()( xgxf =
,)( cxf  cxf )(  

түріндегі иррационал теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу 

Тригонометриялық теңдеулер 

мен теңсіздіктер 

 

11.2.3.1 тригонометриялық теңдеулерді шешудің әдістерін, соның ішінде 

қосымша аргумент әдісін қолдану  

11.2.3.2 күрделі емес жағдайларда тригонометриялық теңсіздіктерді шешу 

(тригонометриялық формулалардың көмегімен, интервалдар әдісімен, 

айнымалыны ауыстыру әдісімен);  

Көрсеткіштік және логарифмдік 

теңдеулер мен теңсіздіктердің 

жүйелері 

11.2.2.8 логарифмдік және көрсеткіштік теңдеулер жүйелерін шешу;  

11.2.2.9 логарифмдік және көрсеткіштік теңсіздіктер жүйелерін шешу; 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағат) 

 


