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№ Ұзақ 

мерзімді 

жоспар 

бөлімі 

Тақырыптар Оқу мақсаттары 

І тоқсан (47+2 сағат) 

1 12.1А  

Ықтималд

ық 

модельдер 

(32+3 сағат 

қайталау) 

    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, Бернулли 

формуласын білу; 

11.4.2.2 Бернулли формуласын есептерді шешуде қолдану; 

Кездейсоқ шамалар.  

 

12.4.2.3 кездейсоқ шамалардың түрлерін ажырату; 

12.4.2.4 әртүрлі кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдылықтарын құру; 

 

Дискретті кездейсоқ 

шаманың сандық 

сипаттамалары 

12.5.2.1 «математикалық күтім»,  «дисперсия» және «стандартты ауытқу» 

(«орташа квадраттық ауытқу») терминдерін түсіну; 

12.4.2.5 дискреттік кездейсоқ шаманың математикалық күтімін есептеу; 

12.4.2.6 дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясын және орташа квдраттық 

ауытқуын есептеу; 

12.4.2.7 математикалық күтім мен дисперсияның қасиеттерін есептер шешуде 

қолдану; 

     Биномдық үлестірім 12.4.2.8 биномдық үлестірімнің мағынасын түсіну; 

 

12.4.2.9 биномдық үлестірімнің параметрлерін анықтау және биномдық үлестірім 

кезінде ықтималдықты есептеу; 

Пуассон үлестірімі 12.4.2.10 Пуассон үлестірімін және оның қолдану шарттарын білу; 

12.4.2.11 Кестенің көмегімен Пуассон үлестірімі бойынша ықтималдықты табу; 

Үздіксіз кездейсоқ 

шамалар 

12.4.2.12 үздіксіз кездейсоқ шама туралы түсінігі болу, үлестірім тығыздығының 

анықтамасы мен қасиетін білу; 

Гаусс үлестірімі (нормаль 

үлестірімі)  

12.4.2.13 кездейсоқ шаманың нормаль (қалыпты) үлестірімінің мәнін түсіну;  

12.4.2.14 кездейсоқ шаманың нормаль (қалыпты) үлестірім тығыздығының 

графигін білу; 

12.4.2.15 Кездейсоқ шаманың нормаль (қалыпты) үлестірім тығыздығының 

графигін графикалық калькулятор көмегімен салу;  

12.4.2.16 Exсel бағдарламасы арқылы кездейсоқ шаманың стандартты нормаль 

(қалыпты) үлестірім тығыздығын есептеу; 



12.4.2.17 нормаль (қалыпты) үлестірілген кездейсоқ шаманың берілген аралыққа 

түсу ықтималдығын табу; 

Биномдық үлестірімге 

Пуассон үлестіріммен 

жуықтау. 

12.4.2.18 Пуассон жуықтау формуласын қолдану шарттарын білу, электронды 

кестелер редакторын пайдаланып, биномдық үлестірімге Пуассон үлестіріммен 

жуықтау формуласын қолдану; 

12.4.2.18 Пуассон жуықтау формуласын қолдану шарттарын білу, электронды 

кестелер редакторын пайдаланып, биномдық үлестірімге Пуассон үлестіріммен 

жуықтау формуласын қолдану; 

Биномдық үлестірімге 

нормаль үлестіріммен 

жуықтау 

12.4.2.19 нормаль үлестірімнің биномдық үлестірімге жуықтауы ретінде 

қолданылу шарттарын білу; 

2 12.1В  

Комплекс 

сандар 

(10+2сағат 

қайталау) 

Комплекс сандардың 

анықтамасы 

12.1.1.1 сандар ұғымын кеңейту және комплекс сандар ұғымын енгізу 

қажеттілігін түсіну; 

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

модуль, аргумент, таза жорамал сандар, түйіндес сандар 

Алгебралық түріндегі 

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. Теңдеулер 

шешу 

12.1.2.2 алгебралық түрде берілген комплекс саннан квадрат түбір табу; 

12.2.2.1 квадрат теңдеулерді комплекс cандар жазықтығында шешу; 

  Ықтималдық модельдер ТЖБ мақсаттары 

  Комплекс сандар ТЖБ мақсаттары 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ) 

ІІ тоқсан (54+2 сағат) 

3 12.2A  

бөлім. 

Геометриял

ық 

фигуралард

ың 

көлемдері 

(23+3сағат 

қайталау) 

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

 

Айналу денелерінің 

көлемдері 

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

бөліктері) көлемдерін есептеу; 

Сфера мен сфералық 

сегменттің ауданын 

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); 

 



Көпжақтар мен айналу 

денелердің 

комбинациясына берілген 

есептерде денелердің 

бүйір бетін және толық 

бетін есептеу; 

 

12.3.3.4 көпжақтар мен айналу денелердің комбинациясына берілген есептерде 

денелердің бүйір бетін және толық бетін есептеу; 

Көпжақтар мен айналу 

денелердің 

комбинациясына берілген 

есептерде денелердің 

көлемін есептеу 

12.3.3.5 көпжақтар мен айналу денелердің комбинациясына берілген есептерде 

денелердің көлемін есептеу; 

4 12.2B 

Дифференц

иалдық 

теңдеулер 

(24+4 сағат 

қайталау) 

Дифференциалдық 

теңдеудің жалпы және 

дербес шешімдері 

12.5.1.1 дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы түсіну; 

12.5.1.2 дифференциалдық теңдеулердің дербес және жалпы шешімдерінің 

анықтамасын білу; 

Дифференциалдық 

теңдеулерді шешу 

12.5.1.3 айнымалылары ажыратылатын, біртекті және бірінші ретті сызықтық 

дифференциалдық теңдеулердің дербес және жалпы шешімдерін табу; 

Айнымалылары 

ажыратылатын, біртекті, 

бірінші ретті сызықтық 

теңдеулер; 

12.5.1.5 дифференциалдық теңдеулерді классифициялау: айнымалылары 

ажыратылатын, біртекті, бірінші ретті сызықтық теңдеулер; 

Тұрақты коэффициентті 

сызықтық біртекті екінші 

ретті дифференциалды 

теңдеулерді шешу; 

12.5.1.4 тұрақты коэффициентті сызықтық біртекті екінші ретті дифференциалды 

теңдеулерді шешу; 

  Геометриялық 

фигуралардың көлемдері 

ТЖБ мақсаттары 

 Дифференциалдық 

теңдеулерді шешу 

ТЖБ мақсаттары 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ) 

ІІІ тоқсан (68+2 сағат) 

5 12.3А 

Комплекс 

сандар ІІ 

(13+1 сағат 

қайталау) 

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 жазықтықта (Арган диаграммалары арқылы) комплекс 

сандарды бейнелеу 

12.5.2.2 күрделі емес теңдіктермен және теңсіздіктермен берілетін нүктелер 

жиындарын комплекс жазықтықта бейнелеу (мысалы, Rez > a, Imz > a, |𝑧 − 𝑧0| <



𝑎, arg (𝑧 − 𝑧0) = a); 

Комплекс санның модулі 

мен аргументі 

12.1.2.3 комплекс санды тригонометриялық түрде жаза білу; 

Тригонометриялық түрде 

берілген комплекс 

сандарға амалдар қолдану  

12.1.2.4 тригонометриялық түрде берілген комплекс сандарға арифметикалық 

амалдарды қолдану ережелерін қорытып шығару; 

12.1.2.5 тригонометриялық түрде берілген комплекс сандарға арифметикалық 

амалдарды қолдану 

12.1.2.6 Муавр формуласын білу және қолдану; 

6 12.3В 

Сандық 

әдістер 

(11+3 сағат 

қайталау) 

Теңдеулерді итерация 

әдісімен шешу 

12.2.2.2 теңдеулерді шешуде қарапайым итерация және жартылай бөлу әдістерін 

қолдану 

Биномдық жіктелу 12.1.2.7 жуықтап есептеулер үшін рационал көрсеткішті дәрежелердің биномдық 

жіктелуін қолдану 

7 12.3С 

Математик

алық 

статистика

ның негізгі 

есептері 

(18+1сағат 

қайталау) 

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; 

8 12.3D 

Интегралда

у мен 

дифференц

иалдау 

көмегімен 

қолданбалы 

Туындының көмегімен 

есептерді шешу 

12.5.3.1 туындыны қолдану арқылы геометриялық және физикалық мазмұнды 

есептерді шығару; 

Дифференциалдық 

теңдеулер арқылы 

үдерістерді модельдеу 

12.5.3.2 күрделі емес жағдайларда есептің шарты бойынша дифференциалдық 

теңдеулерді құрастыру; 

12.5.3.3 мәнмәтіні дифференциалдық теңдеумен модельденетін есептің шешімін 

түсіндіру; 

 



есептерді 

шешу 

(19+2сағат 

қайталау) 

 

Органикалық өзгеріс 

үдерістерінің қарапайым 

дифференциалдық 

теңдеулері 

12.5.3.4 органикалық өзгеріс үдерістерінің қарапайым дифференциалдық 

теңдеулерін шешу;  

 

Гармоникалық тербелістің 

дифференциалдық 

теңдеулерін 

12.5.3.5 гармоникалық тербелістің дифференциалдық теңдеулерін шешу;  

Дифференциалдық 

теңдеулер арқылы 

үдерістерді  модельдеу 

12.5.3.2 күрделі емес жағдайларда есептің шарты бойынша дифференциалдық 

теңдеулерді құрастыру; 

12.5.3.3 мәнмәтіні дифференциалдық теңдеумен модельденетін есептің шешімін 

түсіндіру; 

 

  Комплекс сандар ІІ ТЖБ мақсаттары 

  Сандық әдістер ТЖБ мақсаттары 

  Математикалық 

статистиканың негізгі 

есептері 

ТЖБ мақсаттары 

  Интегралдау мен 

дифференциалдау 

көмегімен қолданбалы 

есептерді шешу 

ТЖБ мақсаттары 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ) 

ІV тоқсан (42 сағат) 

92 12.4A 

Емтиханға 

дайындық 

және шолу  

(42 сағат) 

 

Дәрежелер және түбірлер 

Функциялар және графиктер 

Теңдеулер мен теңсіздіктер 

Дифференциалдау 

Дифференциалдауды қолдану 

Ньютон биномы 

Тригонометрия 

Күрделі функцияларды  дифференциалдау   

Кеңістіктегі  векторлар 

2-ші ретті туындылар 

Интегралдар 

Айналу денелерінің  көлемдері 

Көпмүшелер 



 

 

 

 

 

Айнымалы модуль таңбасынын астында болатын функция 

Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар 

Көрсеткіштік және логарифмдік функцияларды дифференциалдау 

Тригонометрия 

Тригонометриялық функцияларды дифференциалдау 

Функциялардың көбейтіндісін дифференциалдау 

Теңдеудің сандық (жуықталған) шешімі 

Интегралдау мен дифференциалдау көмегімен қолданбалы есептерді шешу 

Кеңістіктегі түзудің теңдеуі 

Кеңістіктегі жазықтықтың теңдеуі 

Түбірлерді жуықтап есептеу үшін Ньютон Биномын қолдану 

Комплекс сандардың алгебралық түрі 

Комплекс сандардың тригонометриялық түрі 

Интегралдар 

Дифференциал теңдеулер 

Мәліметтерді кестелер және диаграммалар түрінде көрсету 

Орталық тенденция көрсеткіштері 

Вариация көрсеткіштері 

Ықтималдық 

Комбинаторика (алмастырулар, терулер, орналастырулар) 

Дискретті кездейсоқ шаманың үлестірімділік заңы 

Бинамиалды үлестірімділік 

Дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтілімі және дисперсиясы 

Гаусс үлестірімділігі (нормал үлестірімділігі) 

Пуассон үлестірімділігі 

Математикалық статистиканың негізгі есептері 


