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Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі 

Тақырыптар Оқыту мақсаты 

  1 тоқсан 

12.1А  

Ықтималды м

одельдер  

(34+2 сағат)  

 

 

Комбинаторика 

формулаларын қолдану 

арқылы 

ықтималдықтарды 

есептеу 

12.4.1.1 Қайталанатын және қайталанбайтын алмастырулар, орналастырулар, терулерді есепту 

үшін формулаларды қолдану; 

11.4.1.2 алмастыруларды, терулерді  және орналастыруларды қолданып ықтималдыққа 

есептер шығару;  

Бернулли формуласы 12.4.2.1 Бернулли схемасын пайдалану үшін қажетті шарттарды білу; 

12.4.2.2 Бернулли формуласын білу; 

11.4.2.3 Бернулли формуласын есептерді шешуде қолдану; 

Кездейсоқ шамалар. 

Дискретті кездейсоқ 

шаманың сандық 

сипаттамалары 

 

12.4.2.4 кездейсоқ шамалардың түрлерін ажырату; 

12.4.2.5 әртүрлі дискретті  кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдылықтарын құру; 

12.5.2.1 «математикалық күтім»,  «дисперсия» және «стандартты ауытқу» («орташа квадраттық 

ауытқу») терминдерін түсіну; 

12.4.2.6 дискреттік кездейсоқ шаманың математикалық күтімін есептеу; 

12.4.2.7 дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясын және орташа квадраттық ауытқуын 

есептеу; 

12.4.2.8 математикалық күтім мен дисперсияның қасиеттерін есептер шешуде қолдану; 

Үзіліссіз кездейсоқ 

шамалар  

 

12.4.2.9 үзіліссіз кездейсоқ шама және оның үлестірімінің тығыздығы және үлестірім 

функциясы туралы түсінігі болу; 

12.4.2.10 қарапайым жағдайларда үзіліссіз кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын 

есептеу; 

Биномдық үлестірім 12.4.2.11 биномдық үлестірімнің мағынасын түсіну; 

12.4.2.12 биномдық үлестірім параметрлерін анықтау және биномдық үлестірім кезіндегі 

ықтималдықты есептеу; 

Пуассон үлестірімі  12.4.2.13 Пуассон үлестірімін және оның қолдану шарттарын білу; 

12.4.2.14 кестені пайдаланып Пуассон үлестірімінің ықтималдықтарын табу; 

12.4.2.15 кездейсоқ шаманың нормаль (қалыпты) үлестірімінің мәнін түсіну;   



Гаусс үлестірімі 

(нормаль үлестірімі)  

 

12.4.2.16 кездейсоқ шаманың нормаль (қалыпты) үлестірім тығыздығының графигін білу; 

12.4.2.17 

Кездейсоқ шаманың нормаль (қалыпты) үлестірім тығыздығының графигін графикалық 

калькулятор көмегімен салу; 

12.4.2.18 Exсel бағдарламасы арқылы кездейсоқ шаманың стандартты нормаль (қалыпты) 

үлестірім тығыздығын есептеу; 

12.4.2.19 нормаль (қалыпты) үлестірілген кездейсоқ шаманың берілген аралыққа түсу 

ықтималдығын табу; 

12.1В   

Комплекс сан

дар I   

(10+2 сағат)  

 

 

Комплекс сандардың 

анықтамасы 

12.1.1.1 сандар ұғымын кеңейту және комплекс сандар ұғымын енгізу қажеттілігін түсіну; 

12.1.1.2  қажетті терминологияны игеру: нақты бөлігі, жорамал бөлігі, модуль, аргумент, таза 

жорамал сандар, түйіндес сандар; 

Алгебралық түрде 

берілген комплекс 

сандарға амалдар 

қолдану  

12.1.1.3 комплекс сандар теңдігінің анықтамасын білу; 

 

12.1.1.4 түйіндес комплекс сандардың анықтамасын білу; 

12.1.1.5 түйіндес комплекс сандарының қасиеттерін қорытып шығару; 

12.1.2.1 алгебралық түрде берілген комплекс сандарға арифметикалық амалдар қолдану; 

Алгебраның негізгі 

теоремасы. Теңдеулерді 

шешу 

12.1.2.2 алгебралық түрде берілген комплекс саннан квадрат түбірді алу; 

 

12.2.2.1 комплекс сандар жиынында квадрат теңдеулерді шешу; 

12.2.2.2 алгебраның негізгі теоремасын және оның салдарын білу және қолдану; 

12.2.2.3 Pn(x)=0  түрде берілген жоғары дәрежелі қарапайым алгебралық  теңдеулерді шешу  

12.1С  

Қатарлар  

(18+2 сағат)  

 

 

Сандық қатарлар 12.5.1.1 сандық қатар, қатардың жинақталуы және  жинақталмауы ұғымдарын білу; 

12.5.1.2 жинақталатын қатарларға амалдар (қосу, санға көбейту) қолдану; 
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3  дербес қосынды формулаларын қорытып шығару және 

қолдану; 

12.5.1.4 қатардың жинақталуының қажетті шартын білу және қолдану; 

12.5.1.5 Даламбер және салыстыру белгілерінің көмегімен қатардың жинақталатынын 

зерттеу; 



12.5.1.6 Кошидің интегалдық белгісі арқылы қатарлардың жинақталатынын зерттеу; 

Дәрежелік қатарлар 

12.5.1.7   
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 дәрежелік қатар ұғымын білу; 

12.5.1.8 Абель теоремасын білу және дәрежелік қатардың жинақталуының радиусын табу; 

Функцияны дәрежелік 

қатарларға жіктеу 
12.5.1.9  ( )x+1 , xe , xsin , xcos , ( )x+1ln  функцияларын Маклорен қатарына жіктеу; 

12.5.1.10 функцияларды Тейлор қатарына жіктеу; 

Қатарларды жуықтап 

есептеулерде қолдану 

12.5.3.1 анықталған интегралды есептеу үшін функцияларды Маклорен және Тейлор 

қатарларына жіктеуді қолдану; 

 Ықтималды модельдер  ТЖБ мақсаттары 

 Комплекс сандар I   ТЖБ мақсаттары 

 Қатарлар  ТЖБ мақсаттары 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 

2 тоқсан 

12.2А   

Геометриялы

қ фигуралард

ың көлемдері  

(26+2 сағат)  

 

Көпжақтар мен айналу 

денелерінің көлемдері 

12.3.3.1 көпжақтардың (призма, пирамида, қиық пирамида) көлемдерін есептеу; 

12.3.3.2   айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық конус, шар және оның бөліктері) 

көлемдерін есептеу; 

12.3.3.3 сфера мен сфералық сегменттің ауданын табу; 

Көпжақтар мен айналу 

денелерінің 

комбинациялары 

12.3.2.1 көпжақтар мен айналу денелерінен комбинациясын бейнелеу (куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, цилиндр, конус, сфера, шар); 

12.3.3.4 көпжақтар мен айналу денелердің комбинациясымен берілген есептерінде денелердің 

бүйір бетін және толық бетін есептеу; 

12.3.3.5 көпжақтар мен айналу денелердің комбинациясымен берілген есептерінде денелердің 

көлемін есептеу; 

12.2В   

Дифференциалдық 

теңдеулер. 

Дифференциалдық 

12.5.1.11 дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы түсінігі болу;  

12.5.1.12 дифференциалдық теңдеулердің дербес және жалпы шешімдерінің анықтамасын білу; 



Дифференциа

лдық 

теңдеулер  

(35+5 сағат)   

 

теңдеудің жалпы және 

дербес шешімдері 

Дифференциалдық 

теңдеулерді шешу 

12.5.1.13 айнымалылары ажыратылатын, біртекті және бірінші ретті сызықтық 

дифференциалдық теңдеулердің дербес және жалпы шешімдерін табу; 

12.5.1.15 дифференциалдық теңдеулерді классифициялау: айнымалылары ажыратылатын, 

біртекті, бірінші ретті сызықтық теңдеулер; 

12.5.1.14 тұрақты коэффициентті сызықтық біртекті екінші ретті дифференциалды теңдеулерді 

шешу; 

12.2С   

Екінші ретті 

қисықтар  

(8+2 сағат)  

 

Эллипс, 

парабола 

және 

гипербола 

теңдеулері 

12.3.1.1 эллипстің анықтамасын және оның элементтерін (фокустар, кіші және үлкен жарты 

осьтер, радиус-векторлар, эксцентриситет) білу; 

12.3.1.2 гипербола анықтамасын және оның элементтерін (фокустар, төбелер, асимптотлар, 

радиус-векторлар, эксцентриситет) білу; 

12.3.1.3 парабола анықтамасын және оның элементтерін (фокус, директриса, радиус-вектор) 

білу; 

12.3.1.4 элиппс, гипербола және парабола теңдеулеулерінің канондық түрін  қорытып шығару; 

12.3.1.5 күрделі емес жағдайларда эллипс, гипербол және парабола теңдеулерін құру; 

 

12.5.3.2 эллипс, гипербола және параболамен байланысты қолданбалы есептер шығару; 

 
Геометриялық фигурала

рдың көлемдері  

ТЖБ мақсаттары 

 
Дифференциалдық 

теңдеулер 

ТЖБ мақсаттары 

 Екінші ретті қисықтар  ТЖБ мақсаттары 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 

3 тоқсан 

12.3A   

Комплекс сан

дар II   

(27+2 сағат)   

 

 

Комплекс сандардың 

геометриялық 

интерпретациясы 

12.1.1.2 келесі қажетті терминологияны игеру: нақты бөлігі, жорамал бөлігі, модуль, аргумент, 

таза жорамал сандар, түйіндес сандар;   

Арган диаграммалары 

және векторлық белгілеу  

 

12.1.1.6 комплекс сандарды жазықтықта бейнелеу (Арган диаграммалары арқылы); 

12.5.2.2 Арган диаграммасында екі комплекс санның қосындысы мен айырмасын көрсету; 



 12.5.2.3 Комплекс жазықтықта күрделі емес  (мысалы, Rez>a, Imz>a, |𝑧 − 𝑧0| < 𝑎, arg (𝑧 −
𝑧0)=a) теңдіктер мен теңсіздіктер арқылы берілген нүктелер жиынын бейнелеу;   

Комплекс санның 

модулі мен аргументі 

12.1.2.3 комплекс санды тригоно метриялық түрде көрсету;  

Тригонометриялық 

түрде берілген комплекс 

сандарға амалдар 

қолдану 

12.1.2.4 тригонометриялық түрде берілген комплекс сандарға арифметикалық амалдар қолдану 

ережелерін қорытып шығару;  

12.1.2.5 тригонометриялық түрде берілген комплекс сандарға арифметикалық амалдар 

қолдану;  

12.1.2.6 тригонометриялық түрде берілген комплекс санды дәрежелеу формуласын қорытып 

шығару; 

12.1.2.7 тригонометриялық түрде берілген комплекс санды дәрежеге шығару; 

12.1.2.8 Муавр формуласын қорытып шығару және қолдану; 

12.1.2.9 Муавр теоремасын қолданып, nxcos  және nxsin  үшін формулаларды қорытып шығару; 

12.1.2.10 тригонометриялық түрде ұсынылған комплекс санды n -ші дәрежелі түбірден шығару 

формуласын қортып шығару және қолдану;  

Комплекс санның 

көрсеткіштік түрі 

12.1.1.7 комплекс санның көрсеткіштік түрін білу; 

12.1.1.8 көрсеткіштік түрде берілген санды алгебралық түрде жазу және керісінше; 

12.3B   

Сандық 

әдістер   

(19+2 сағат)   

 

Теңдеулерді итерация 

әдісімен шешу 

12.2.2.4 теңдеулерді шешуде қарапайым итерация және жартылай бөлу әдістерін қолдану 

Биномдық жіктелу 12.1.2.11  жуықтап есептеулер үшін рационал көрсеткішті дәрежелердің биномдық жіктелуін 

қолдану 

12.3С 

Математика

лық 

статистикан

ың негізгі 

есептері 

(17+2 сағат) 

 

 

 

Үлестірім 

параметрлерінің 

нүктелік бағасы 

12.4.3.1 үлестірім параметрінің ығыспаған нүктелік бағасы ұғымын білу; 

 

12.4.3.2 бас жиынның орта мәні мен дисперсиясының ығыспаған нүктелік бағаларын таңдама 

бойынша есептеу; 

Үлестірім параметрінің 

интервалдық бағалауын 

құру. 

12.4.3.3 үлестірім параметрінің интервалдық бағасын құру есебін  түсіну, интервалдық 

бағаның сенімділік коэффициенті ұғымын түсіну; 

12.4.3.4 нормаль (қалыпты) үлестірілген бас жиынның математикалық күтімі үшін сенімділік 

интервалын құру (дисперсиясы белгілі және белгісіз жағдайларда) ; 

Статистикалық 

гипотезаны тексеру. 

12.4.3.5 статистикалық болжамды тексеру есебін түсіну, "нөлдік/альтернативті болжам",  

"статистикалық критерий",  "критерийдің  маңыздылық деңгейі",   "кризистік облыс", "1-ші 

текті және 2-ші текті қателер" ұғымдарын білу; 



12.4.3.6 нормаль (қалыпты) үлестірілген бас жиынның математикалық күтімінің мәніне 

қатысты статистикалық болжамды тексеруге арналған статистикалық критерийді қолдану;  

Үлестірім 

параметрлерінің 

нүктелік бағасы 

12.4.3.1 үлестірім параметрінің ығыспаған нүктелік бағасы ұғымын білу; 

12.4.3.2 бас жиынның орта мәні мен дисперсиясының ығыспаған нүктелік бағаларын таңдама 

бойынша есептеу; 

Үлестірім параметрінің 

интервалдық бағалауын 

құру. 

12.4.3.3 үлестірім параметрінің интервалдық бағасын құру есебін  түсіну, интервалдық 

бағаның сенімділік коэффициенті ұғымын түсіну; 

12.4.3.4 нормаль (қалыпты) үлестірілген бас жиынның математикалық күтімі үшін сенімділік 

интервалын құру (дисперсиясы белгілі және белгісіз жағдайларда) ; 

Статистикалық 

гипотезаны тексеру. 

12.4.3.5 статистикалық болжамды тексеру есебін түсіну, "нөлдік/альтернативті болжам",  

"статистикалық критерий",  "критерийдің  маңыздылық деңгейі",   "кризистік облыс", "1-ші 

текті және 2-ші текті қателер" ұғымдарын білу; 

12.4.3.6 нормаль (қалыпты) үлестірілген бас жиынның математикалық күтімінің мәніне 

қатысты статистикалық болжамды тексеруге арналған статистикалық критерийді қолдану;  

12.3D   

Интегралдау 

және 

дифференциал

дау арқылы 

қолданбалы 

есептерді 

шешу  (27+2 са

ғат)  

 

 

Туындының көмегімен 

есептерді шешу 

 

12.5.3.3 туындыны қолдану арқылы геометриялық және физикалық мазмұнды есептерді 

шығару; 

Дифференциалдық 

теңдеулер арқылы 

үдерістерді модельдеу 

12.5.3.4 күрделі емес жағдайларда (экспоненциалды өсім, радиоактивті ыдырау, жылу алмасу, 

сұйықтықтың ағуы, қозғалыс) есептің шарты бойынша дифференциалдық теңдеулерді 

құрастыру;  

12.5.3.5 мәнмәтіні дифференциалдық теңдеумен модельденетін есептің шешімін түсіндіру; 

12.5.3.6 органикалық өзгеріс үдерістерінің қарапайым дифференциалдық теңдеулерін шешу;  

12.5.3.7 гармоникалық тербелістің дифференциалдық теңдеулерін шешу; 

 
Комплекс сандар II   

 

ТЖБ мақсаттары 

 
Сандық әдістер   

 

ТЖБ мақсаттары 

 

Математикалық 

статистиканың негізгі 

есептері 

ТЖБ мақсаттары 

 

  

Интегралдау және 

дифференциалдау 

ТЖБ мақсаттары 



арқылы қолданбалы 

есептерді шешу   

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 

4 тоқсан 

12.4А   

Емтиханға 

дайындық жә

не шолу  

(60 сағат)  

 

 

Туынды.  Туындының 

геометриялық және 

физикалық мағыналары  

Туындының геометриялық (көлбеулік бұрыштың тангенсі (градиент)) мағынасына сәйкес 

функцияның туындысын табады   

Функцияны 

дифференциалдау   

функцияның туындысын табу біледі  

Екінші ретті 

туынды.  Функцияның 

ойыс және дөңес 

аралықтары. Иілу 

нүктесі   

Екінші ретті туындыны табады. Функцияның ойыс және дөңес аралықтарын зерттей біледі   

Туындының көмегімен 

функцияны зерттеу   

Туындының көмегімен функцияны зерттеуді біледі  

Анықталмаған 

интеграл  

Анықталмаған интегралды табу біледі  

Қисық сызықты 

трапеция анықтамасы. 

Қисық сызықты 

трапецияның ауданын 

табу.  

Анықталған интегралды қолдануға есептер шығару  

Анықталған интеграл  Анықталған интегралды табу біледі  

Анықталған интегралды 

қолдану  

Анықталған интегралды қолдануға есептер шығару  

Тригонометриялық 

түрлендірулер   

Тригонометриялық түрлендірулерді орындай біледі   

Тригонометриялық 

теңдеулерді шешу  

тригонометриялық теңдеулерді шешеді (көбейткіштерге жіктеу әдісі, жаңа айнымалы енгізу 

әдісі, бірінші және екінші дәрежелі біртекті теңдеулер, қосымша аргумент енгізу әдісі);  

Рационал теңдеулер, 

теңсіздіктер және 

Безу және Виет теоремаларын,  функциялардың қасиеттерін қолдана отырып,  симметриялы 

және қайтымды теңдеулерді шешу тәсілдерінің көмегімен  күрделірек жағдайларда төрт 

дәрежеге дейінгі теңдеулердің рационал түбірлерін таба алады;  



олардың жүйесін 

шешу   

Иррационал теңдеулер, 

теңсіздіктер және 

олардың жүйесін 

шешу   

,  , ) түріндегі рационал және 

иррационал теңдеулерді, теңсіздіктерді және олардың жүйелерін шеше алады  

Ықтималдық теориясы 

және статистикаға 

есептер шығару   

ықтималдық теориясы және статистика есептерін шығара алады    

Геометриялық фигура   геометриялық фигураны салады. Олардың түрлерін және элементтерін біледі   

Комплекс сан.   комплекс сандарға амалдар қолдана алады.   

Арган диаграммасын 

тұрғызу   

комплекстік жазықтықта комплекс санды бейнелей алады   

Құрамында комплекс 

саны бар теңдеулерді 

шешу   

комплекс жазықтықта күрделі емес теңдеулермен, теңсіздіктермен берілетін нүктелердің 

орынын бейнелей алады (мысалы,  

Re z>1Re z>1 

) (Арган диаграммасы);  

Интегралдау мен 

дифференциалдау 

арқылы қолданбалы 

есептерді шешу  

қолданбалы есептерді шығара алады  

Геометриялық 

денелердің көлемдері 

мен беттерінің 

аудандары  

көпжақтар (пирамида, призма және олардың түрлері) мен айналу денелерінің (конус, цилиндр, 

шар) комбинациялары берілген есептерде  

денелердің көлемін таба алады;  

 

 

 

 


