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1-ші бейіндік пәні: «Дифференциалдық теңдеулер»   

1. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Дифференциалдық 

теңдеулер теориясының негізігі ұғымдары. Бағыттар өрісі. Изоклиналар. 

Векторлық өрістер. Интегралдық, фазалық қисықтар. Дифференциалдық 

теңдеулерге келтірілетін есептер. Коши есебі. Шеттік есептер.   

2. Интегралдаудың негізгі әдістері. Айнымалылары ажыратылатын 

теңдеулер. Біртекті теңдеулер және оған келтірілетін теңдеулер.   

3.Сызықты теңдеулер. Бернулли теңдеуі. Риккати теңдеуі.  Туындысы 

бойынша шешілетін бірінші ретті теңдеулердің шешімінің бар болуы. 

 4. Алғашқы есептің шешімі бар және жалғыз болуы туралы теоремалар 

(Коши және Пеано). Ерекше нүктелер.  

5.Толық дифференциалдық теңдеулер. Интегралдауыш көбейткіш.  

Туындысы бойынша шешілетін бірінші ретті теңдеулердің шешімінің бар 

болуы.  

6.Бастапқы есептің шешімі бар және жалғыз болуы туралы теоремалар 

(Коши және Пеано). Ерекше нүктелер. Толық дифференциалдық теңдеулер. 

Интегралдауыш көбейткіш.  Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер. 

7. Дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Коши есебінің шешімінің 

табылуы және жалғыздығы туралы теорема.  

8.Квадратурада шешілетін n-ші ретті теңдеулердің типтері. Реті 

төмендетілетін теңдеулер.   

9.Тұрақты коэффициентті біртекті сызықты теңдеулер.  Сызықты 

дифференциалдық теңдеулер теориясы. Анықтамалар мен жалпы қасиеттері.  

10.Біртекті сызықты теңдеулер теориясы. Біртекті емес сызықты 

теңдеулер. Түйіндес теңдеулер.   

11.Сызықты дифференциалдық теңдеулердің дербес түрлері. Тұрақты 

коэффициентті біртекті сызықты теңдеулер.  

12.Тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықты теңдеулер. Теңдеуді 

қатарлардың көмегі арқылы интегралдау. Екінші ретті сызықты теңдеулер. 

13. Жәй дифференциалдық теңдеулердің жүйелері. Дифференцалдық 

теңдеулер жүйесінің жалпы теориясы. Дифференцалдық теңдеулердің біртекті 
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жүйесінің жалпы теориясы. Дифференцалдық теңдеулердің біртексіз жүйесінің 

жалпы теориясы. 

14. Коэффициенттері тұрақты біртексіз сызықтық дифференциалдық 

теңдеулер жүйесі. Коэффициенттері тұрақты біртекті сызықтық 

дифференциалдық  теңдеулер жүйесі (СДТЖ.) Коэффициенттері тұрақты 

біртексіз сызықтық дифференциалдық  теңдеулер жүйесі (СДТЖ.) Автономды 

жүйелер. Фазалық кеңістіктер. Фазалық жазықтық. 

15. Теңдеулер жүйесінің симметриялық формасы. Шешімдердің бастапқы 

берілген мәндерге және параметрге үзіліссіз тәуелділігі. Бастапқы мәндер мен 

параметрлер бойынша шешімдердің дифференциалдануы. Жүйелердің бірінші 

интегралдары. Теңдеулер жүйесінің симметриялық формасы. 

16. Орнықтылық теориясы. Шешімдердің Ляпунов бойынша 

орнықтылығы. Коэффициенттері тұрақты сызықты жүйелердің орнықтылығы 

 

 

2-ші бейіндік пәні: «Математиканы оқыту әдістемесі» 

 

1. . Математиканы оқытудың пәні математиканы оқытудың теориясы 

мен әдістемесі. МӘ-нің пәні, мазмұны мақсаты, міндеттері; МӘ-нің тарихы, 

қазіргі жайы, даму перспективалары.  

2. МӘ-нің атқаратын қызметі, МӘ-нің басқа ғылымдармен байланысы; 

математиканы окыту жүйесі (ұғым, құрылым, мазмұн). Математиканы 

оқытудың мақсаттары. Білім берерлік, тәрбие берерлік, дамытушылық 

мақсаттары.  

3. Математиканы оқытудың принциптері. Математиканы оқыту принципі 

туралы ұғым және оқытудың принциптер жүйесі. Оқыту принциптерін іске 

асыру. 

4. Математиканы оқытудың мазмұны. Математиканы оқыту 

мазмұнының негізгі компоненттері. Математиканы оқытудың ғылыми-

теориялық әдістері. 

5.  Оқыту әдістері  туралы ұғым; Математиканы оқытудың формалары 

мен жабдықтары. Классификациялау. 

6.  Оқытуды ұйымдастыру формасы дидактикалық міндеттері. 

Математикалық ұғымдар, сөйлемдер жэне оларды үйренудің әдістемесі. 

Аксиомалар, теоремалар, аксиоматикалық әдістер. Дәлелдеу; математикалык 

ұғымдарды нақты - индуктивтік әдіспен ендіру әдістемесі; математикалық 

ұғымдарды абстракты-дедуктивтік әдіспен ендіру әдістемесі. 

7. Математиканы оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері. 

Математиканы оқытудың психологиялық негіздері. Математиканы оқытудың  

педагогикалық  негіздері.  

8. Оқушылардың  математикаға танымдық қызығушылығын 

қалыптастыру. Оқушыларды математиканы оқыту барысында тәрбиелеу.  

9. Математиканы есептер арқылы оқыту әдістемесі. Математиканы  

оқытудағы  есептердің  маңызы  және  атқаратын функциясы бойынша 

классификациялау. Есептер шешуді оқьпудың жалпы әдістемесі. 
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10. Математиканы оқытуды ұйымдастыру. Сабақ, оның кұрылымы; 

Сабаққа қойылатын негізгі талаптар; Сабақтың түрлері;  

11. Мұғалімнің сабаққа даярлануы; Математика сабағын талдау.  

12. Білім алушыларға математиканы оқыту барысында 

өзіндікістейтінжұмыстарды ұйымдастыру; білім алушылардың өзіндік істейтін 

жұмыстарының түрлері. 

13. Математиканы оқыту барысында танымдық дербестікті 

қалыптастыру.Танымдық дербестіктің компоненттері мен деңгейі;  

14. Математикадан факультативтік сабақтар. Математикадан сыныптан 

тыс жұмыстар. Математикадан өткізілетін сыныптан тыс жұмыстардың 

мақсаты, мазмұны және оның негізгі түрлері; Математикадан сыныптан тыс 

жұмыстар өткізудің әдістемесі;  

15. Әртүрлі типтегі мектептерде математиканы оқытудың ерекшеліктері. 

Математиканытереңдетіп оқытатын мектептер мен сыныптар; гимназиялар мен 

лицейлер және т.б.;  

16. Мектепте педагогикалық практиканы өткізудің және 

ұйымдастырудың әдістемесі. Мектепте өткізілетін педагогикалық практиканың 

мақсаты мен мазмұны. 
 

 

 

 

«Дифференциалдық теңдеулер» пәні бойынша ұсыналатын әдебиеттер 

тізімі 

 

Негізгі: 

1. Еругин Н.П., Штокало И.З. и др. Курс обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Киев: Вица школа, 2004, 472 б.  

2. Петровский И.Г. Лекции по теории дифференциальных уравнений. М.: МГУ, 

2004, 295 б.  

3. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука, 

2003, 332 б. 

4. Сүлейменов Ж.С. Дифференциалдық теңдеулер курсы. Алматы.: Рауан,2001, 

360 б.  

5. Сүлейменов Ж.С. Дифференциалдық теңдеулер. 2-ші кітап. Алматы.: 

Білім,2006, 256 б.  

6. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. М., Физматгиз, 2009, 468 

б.  

7. Филлиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М.: 

Наука, 2003, 228 б.  

Қосымша:  

1. Тихонов А.Н., Васильев А.В., Свешников А.Г. Дифференциальные 

уравнения. М.: Наука, 2005. 232 б.  

2. Карташев Э.А., Рождественский Б.Л. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения и основы вариационного исчисления. М.: Наука,2006, 256 б. 



Ф-ОБ-001/061 

 3. Краснов М.Л., Макаренко Г.И. Сборник задач по обыкновенным 

дифференциальным уравнениям. М.: Высшая школа, 2008, 287 б.  

4. Федорюк М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука, 

2005, 448 б. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное 

исчисление. М.: Наука,2005, 424б.  

5. Филлиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М.: 

Наука, 2004, 128 б. 

 6. Филлиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М.: 

Наука, 2014, 259 б 

 

«Математиканы оқыту әдістемесі» пәні бойынша ұсыналатын әдебиеттер 

тізімі 

Негізгі : 

1.Әбілқасымова А.Е. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі: 

дидактикалық әдістемелік негіздері//Алматы, 2013.-225 б 

2. Абылкасымова А.Е. и др. Педагические технологии организации 

самостоятельной работы студентов//Алматы, 2002. 

3. Абылкасымова А.Е. и др. Концептуальные проблемы создания  и 

совершенствования школьных учебников.//Алматы, 2011 

4. Абылкасымова А.Е. и др. Содержание образования и школьный учебник.// 

М., 2012 

5. Абылкасымова А.Е. и  др Преемственность в обучении математике в средней 

школе.// Алматы, 2010 

6. Әбілқасымова А.Е. және т.б Жалпы білім беретін мектептің 5 сыныбына 

арналған математика оқулығына әдістемелік нұсқау//Алматы, 2014 

7. Әбілқасымова А.Е. және т.б. Жалпы білім беретін мектептің 6 сыныбына 

арналған математика оқулығына әдістемелік нұсқау//Алматы, 2015 

8. Әбілқасымова А.Е. және т.б. Жалпы білім беретін мектептің 7 сыныбына 

арналған алгебра оқулығына әдістемелік нұсқау.//Алматы, 2016. 

9. Әбілқасымова А.Е. және т.б. Жалпы білім беретін мектептің 8 сыныбына 

арналған алгебра оқулығына әдістемелік нұсқау.//Алматы, 2016. 

10. Жалпы білім беретін мектептің 9 сыныбына арналған алгебра оқулығына 

әдістемелік нұсқау  //Алматы, 2013. 

11. Әбілқасымова А.Е. және т.б. Жалпы білім беретін мектептің 10 сыныбына 

арналған алгебра және анализ бастамалары оқулығына әдістемелік 

нұсқау.//Алматы, 2014. 

12. Әбілқасымова А.Е. және т.б. Жалпы білім беретін мектептің 10 сыныбына 

арналған алгебра және анализ бастамалары оқулығына әдістемелік 

нұсқау.//Алматы, 2015. 

13. Абылкасымова А.Е . Современный урок //Алматы: НИЦ “Ғылым”, 2003,. 

14. Т.С Сыдықов,  А.Е. Әбілқасымова,  Жоғары мектептегі білім берудің 

дидактикалық негіздері, Оқу құралы //Алматы “Ғылым” ғылыми баспа 

орталығы, 2003 

Қосымша: 

11.Окань В. Введение в общую дидактику. М., 1990 
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12.Омашев Ш.Г. изучение функциональной зависимости в школе. –Алматы: 

Мектеп, 1968 

13.Онищук В.А.Урок в современной школе. –М., 1981. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


