
 
 

 



 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА ИНСТИТУТЫ 

 

Мамандық 5В012700 – физика-информатика 

Академиялық дәрежесі  – 5В012700 – физика-информатикамамандығы бойынша білім бакалавры 

№ 

п/п 

Пәннің атауы 

 

Пәннің қысқаша мазмұны 

 

Негізгі бөлімдер 

 

Кр. 

саны 

Сем. 

 

Пререкви 

зиттері 
Постреквизи

ттері 

Пәнді оқытудан күтілетін нәтижелері (білім 

алушылардың білімі, біліктілігі, дағдысы 

және құзыреттіліктері) 

1 Аналитикалық геометрия 

және сызықтық алгебра 

Курстың мақсаты: 

логикалық және 

алгоритмдік ойлауды 

жетілдіру; геометриялық 

есептерді шешу мен 

зерттеудiң негiзгi әдістерін 

меңгеру; математиканың 

негізгі сандық әдістерін 

және осы әдiстердiң жүзеге 

асырылуын меңгеру; 

математикалық білімін 

өздігінен жетілдіруді 

қамтамасыз ету және 

қолданбалы есептерге 

математикалық талдауды 

жүргiзуге дағдыландыру.  

 

 

Векторлық алгебра 

элементтері. Жазықтықтағы 

түзу. Жазықтықтағы 

түрлендірулер. Екінші ретті 

сызықтар. Кеңістіктегі 

жазықтықтар мен түзулер. 

Екінші ретті беттер. Сызықты 

кеңістіктер. Сызықты 

операторлар.  

 

2 2 Алгебра, 

элементарма

темати ка, 

математикал

ықталдау.  

 

Дискретті 

математика, 

математикал

ық логика, 

криптографи

я, 

алгоритмдер

теориясы. 

Алгебра, 

математикал

ықталдау, 

ықтималдық

тартеориясы

жәнематемат

икалық 

статистика 

қарастырыла

ды 

 

 

Курстыоқунәтижесінде студент: матрица, 

анықтауыштеориясынжәнесызықтықтеңдеу

лержүйесін, 

жазықтықтағыжәнеаудандағыаналитикалық

геометрияныңнегіздерінбілуітиіс; -

матрицаны, 

анықтауышжәнесызықтықтеңдеулержүйесі

менбайланысқанесептерді, 

жазықтықтағыжәнеаудандағыаналитикалық

геометрияныңесептеріншығараалуытиіс 

 

 

2 Физика-механикалық 

жүйелерді математикалық 

моделдеу 

«Физика-механикалық 

жүйелерді математикалық 

модельдеу» курсын 

оқытудың негізгі мақсаты - 

Математикалық 

модельдеудің және 

технологиялық 

процесстерді (ТП) басқару 

жүйесі мен объектілерді 

идентификациялау 

әдістерінің қазіргі түрлерін 

зерттеп білу – пәнді 

оқытудың негізгі мақсаты 

Идентификация. 

Негізгітүсініктер мен 

анықтамалар. 

Математикалықнегіздер. 

Модельдеуобъектілеріретінде

технологиялықпроцесстердің

ерекшеліктері. 

Технологиялықжүйелердіңма

тематикалықмодельдерінсалу

дыңаналитикалықәдістері. 

Идентификациялауәдістеріту

ралытүсінік (1), (2). 

Динамикалықжүйелердіңмод

3 2 Берілген 

пәнді оқу 

үшін келесі 

пәндерді 

меңгеру 

қажет 

(бөлімдердің 

көрсетілуіме

н бірге):  

 

Жоғары 

математика 

(I), (II). 

Интегралдық

есептеулер. 

Операционд

ықесептеуле

р. 

Дифференци

алдықесепте

улер.  

Модельдерді құру барысында қазіргі 

математикалық әдістерді қолдану; 

идентификациялау есептерінін 

шығарылуын жақсылап қарастыру; әр түрлі 

жүйелерді параметрлік және құрылымдық 

идентификациялаудың есептерін шешу; әр 

жағдай үшін нақты сәйкес келетін 

идентификациялау алгоритмдерін таңдай 

білу; динамикалық жүйелерді синтездеу 

және талдау жүргізу есептерін шығару үшін 

арнайы қолданбалы программалар пакетін 

(типа VISSIM, MVTU, Matlab, Mathcad, 



болып табылады. Басқару 

объектілерінің 

аналитикалық, сандық 

және тәжірибелік (бақылау 

нәтижелері бойынша) 

математикалық 

модельдерін құру, сондай-

ақ технологиялық 

процесстерді басқару 

системасының жұмысының 

сапасын арттыру үщін 

математикалық 

модельдерді және 

идентификациялау 

әдістерін қолдану.  

 

ельдерінкөрсетуформалары 

мен алуәдістері. 

Басқаруобъектілерінматемати

калықмодельдеу мен 

идентификациялаудыбағдарл

амалыққамтамасыздандыру. 

Технологиялықпроцесстіими

тациялықмодельдеу.  

 

 Statictica, SAS, GPSS и др.) қолдану.  

 

3 Математикалық физиканың 

әдістері 

Мақсаты: студенттерді 

математикалық 

физикасының тәсілдерін 

теоретикалық физика 

курсында пайдаланатын 

негізгі әдістерімен және 

тәсілдерімен таныстыру.  

Тақырыптар:Бірінші  

модуль:Векторлық 

талдауының және өрістің 

математикалық теорияның 

элементтері. Екінші модуль: 

Математикалық физиканың 

теңдеулері 

2 3 Физиканыңж

әнематемати

каныңжалпы

курстары. 

Дифференци

алдықтеңдеу

лерініңтеори

ясы 

 

Теориялық 

физика 

курстары 

 

Курстыоқунәтижесінде студент: математика 

аппаратынменгеругежәне оны 

физикалықпроцестерінеқолдануға, 

есептердішығаруғаәдептенугетиіс.  

 

 

Кафедрасының меңгерушісі/ Зав.кафедрой             ______________   Тлебаев К.Б.  

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

Специальность 5В012700 – физика-информатика 

Академическая степень – – бакалавр образования по специальности 5В012700 – физика-информатика 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

 

Краткое содержание курса 

с указанием цели 

 

Основные разделы 

 

Кол. 

кр. 

Сем. Пререквизит

ы 

Постреквизи

ты 

Ожидаемые результаты изучения 

дисциплины (приобретаемые 

обучающимися знания, умения, навыки и 

компетенции) 

1 Аналитическая  геометрия и Цель: Анализ изученных Матрицы и определители. 2 2 Алгебра Математичес знает теорию матриц, определителей и 



линейная алгебра методов решения 

различных задач по алгебре 

и аналитической 

геометрии. Выполнение 

операций над матрицами. 

Вычисление определителей 

и умение применять их 

свойства. Решение систем 

линейных уравнений 

методом Крамера, Гаусса, 

матричным методом. 

Производить действия над 

комплексными числами. 

Распознавание взаимного 

расположения 

геометрических фигур на 

плоскости и в 

пространстве. Приведение 

уравнений кривых и 

поверхностей второго 

порядка к каноническому 

виду.  

 

Обратная матрица. Ранг 

матрицы. Миноры и 

алгебраические дополнения. 

Системы линейных 

уравнений. Решение системы 

линейных уравнений при 

помощи обратной матрицы. 

Правило Крамера. Метод 

Гаусса для решения систем 

линейных уравнений. 

Комплексные числа. 

Линейные и евклидовы 

пространства. Линейные 

операторы.  

 

элементарна

я 

математика,

математичес

кий анализ  

 

кая 

статистика, 

теория 

вероятности 

,математичес

кий анализ  

 

систем линейных уравнений; векторной 

алгебры; основные положения 

аналитической геометрию на плоскости и в 

пространстве; - умеет решать задачи, 

связанные с вычислением матриц, 

определителей и решением систем 

линейных уравнений; задачи аналитической 

геометрии на плоскости и в пространстве, 

применяет аппарат алгебры и 

аналитической геометрии при решении 

задач.  

 

2 Математическое 

моделирование физико-

механических систем 

«Физика-механикалық 

жүйелерді математикалық 

модельдеу» курсын 

оқытудың негізгі мақсаты - 

Математикалық 

модельдеудің және 

технологиялық 

процесстерді (ТП) басқару 

жүйесі мен объектілерді 

идентификациялау 

әдістерінің қазіргі түрлерін 

зерттеп білу – пәнді 

оқытудың негізгі мақсаты 

болып табылады. Басқару 

объектілерінің 

аналитикалық, сандық 

және тәжірибелік (бақылау 

нәтижелері бойынша) 

математикалық 

модельдерін құру, сондай-

ақ технологиялық 

процесстерді басқару 

системасының жұмысының 

сапасын арттыру үщін 

математикалық 

модельдерді және 

Идентификация. 

Негізгітүсініктер мен 

анықтамалар. 

Математикалықнегіздер. 

Модельдеуобъектілеріретінде

технологиялықпроцесстердің

ерекшеліктері. 

Технологиялықжүйелердіңма

тематикалықмодельдерінсалу

дыңаналитикалықәдістері. 

Идентификациялауәдістеріту

ралытүсінік (1), (2). 

Динамикалықжүйелердіңмод

ельдерінкөрсетуформалары 

мен алуәдістері. 

Басқаруобъектілерінматемати

калықмодельдеу мен 

идентификациялаудыбағдарл

амалыққамтамасыздандыру. 

Технологиялықпроцесстіими

тациялықмодельдеу.  

 

3 2 Берілген 

пәнді оқу 

үшін келесі 

пәндерді 

меңгеру 

қажет 

(бөлімдердің 

көрсетілуіме

н бірге):  

 

Жоғары 

математика 

(I), (II). 

Интегралдық

есептеулер. 

Операционд

ықесептеуле

р. 

Дифференци

алдықесепте

улер.  

 

Модельдерді құру барысында қазіргі 

математикалық әдістерді қолдану; 

идентификациялау есептерінін 

шығарылуын жақсылап қарастыру; әр түрлі 

жүйелерді параметрлік және құрылымдық 

идентификациялаудың есептерін шешу; әр 

жағдай үшін нақты сәйкес келетін 

идентификациялау алгоритмдерін таңдай 

білу; динамикалық жүйелерді синтездеу 

және талдау жүргізу есептерін шығару үшін 

арнайы қолданбалы программалар пакетін 

(типа VISSIM, MVTU, Matlab, Mathcad, 

Statictica, SAS, GPSS и др.) қолдану.  

 



идентификациялау 

әдістерін қолдану.  

 

3 Методы математической 

физики 

Цель курса познакомить 

студентов с основными 

математическими 

методами, используемыми 

при решении различных 

физических задач - Темы: 

Элементы векторного 

анализа. Скалярные поля и 

их характеристики. 

Векторные поля и их 

характеристики. 

Формализм оператора 

набла Классификация 

уравнений с частными 

производными. 

Канонический вид 

уравнений второго 

порядка. Задачи, 

описываемые уравнениями 

в частных производных. 

Постановка краевых задач. 

Редукция. Методы решения 

уравнений эллиптического 

типа. Метод разделения 

переменных. Стоячие 

волны. Методы решения 

уравнений 

параболического типа. 

Метод 

распространяющихся волн. 

Формула Даламбера  

 

 

Элементы векторного 

анализа. Скалярные поля и их 

характеристики. Векторные 

поля и их характеристики. 

Формализм оператора набла. 

Классификация уравнений с 

частными производными. 

Канонический вид уравнений 

второго порядка. Задачи, 

описываемые уравнениями в 

частных производных. 

Постановка краевых задач. 

Редукция. Методы решения 

уравнений эллиптического 

типа. Метод разделения 

переменных. Стоячие волны. 

Методы решения уравнений 

параболического типа. Метод 

распространяющихся волн. 

Формула Даламбера  

 

2 3 Общий курс 

математики 

и физики, 

дифференци

альное 

уравнение  

 

Курс 

теоретическо

й физики  

 

-знать характеристики физических полей - 

уметь написать уравнения, описывающие 

физический процесс решить его и дать 

физическую интерпретацию полученного 

решения  

 

 

Кафедрасының меңгерушісі/ Зав.кафедрой             ______________   Тлебаев К.Б.  

 

 

 

 

 

 

 



 


