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I. КІРІСПЕ 

 

Егеменді республикамызда болып жатқан саяси – экономикалық, 

ғылыми техникалық және мәдени өзгерістер Xaлқ тәлімі тізіміндеде өз  

шешімін табуда. Өзбекстанда үзіліксіз тәлім – тәрбие тізімін оданда  

өркендету негізінде осы негізде тәлім сапасын жахан андазалары дәрежесіне 

жеткізу тәлім системасының ең дoлзaрб міндетіне айналды. Бұл есе, барлық 

кәсібтер қатары бастауыш сынып оқытушыларын дайындау сапасын 

асыруды  да талап етеді.   

5111700 - Бастауыш бiлiм және спорт-тәрбиелiк жұмысы бағыты 

бойынша жазба емтиханның бағдарламасы жалпы орта білім беретін 

мектептер және орта арнаулы тәлім орнындағы математика пәнінің 

мемлекеттік  тәлім  стандарты  және бағдарламасы негізінде түзілген болып, 

абитуриенттердің бiлiмiне, дағдысы мен iскерлiгiне анықтау үшін  түзілді.  

 

2. Пәнінің мақсаты  және міндеті. 

 Пәннің мақсатi – 5111700 - Бастауыш бiлiм және спорт-тәрбиелiк 

жұмысы бағыты бойынша абитуриенттердің математика курсының  

теориялық негіздері және математика элементтеріне сай болған білім, 

көнікпе және  дағдыларын қалыптастру  болып табылады. Пәннің міндеті – 

абитуриенттердің математикалық дүние қарасын қалыптастырудағы 

ахамиятыны және қоршаған әлемді үйренудің орнын ашып беру;  

абитуриенттерге математика курсының теориялық білімін, көнікпе және  

дағдыларын тексеру. 

 

1.2. Пән бойынша  талапкерлердің  біліміне,  көнікпелеріне және 

дағдыларына қойылатын  талаптар. 

Математика оқу пәнәні игеру уақытында амалға асырылатын  

мәселелер абитуриент деңгейінде: 

 - алгебра, геометрия, тригонометрия бөлімдері бойынша негізгі 

түсініктер, теріс  емес бүтін  сан түсінігін және сандар  үстінде  орындалатын  

амалдардың қасиеттерін, санды функциялар, туындының геометрик, 

физикалық және механикалық мағанасыны, тура және кері 

пропорционалдықты, элементар  функцияларды, олардың қасиеттерін, 

геометрик фигуралардың қасиеттерін және информатикадан негізгі 

түсініктерді білуі  керек;  

 - алгебра, геометрия, тригонометрия бөлімдері бойынша мысал 

мәселелерді шешу, теріс емес бүтін сандар үстінде арифметикалық  
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амалдарды жазба және ауызекі орындай алу, сандардың ЕКОЕ және ЕҮОБ 

таба алу, бөліну белгілерін қолдай алу, қосындының, көбейтінді және  

айырманың берілген санға бөлінуін бөлу амалын орындамай таба алу, 

анықтай алу,  бүтін, рационал, нақты, комплекс сандар  үстінде амалдарды  

орындай алу, элементар  функциялардың  графигін  жасай алу, ең  қарапайым  

лимиттерді есептей алу, функциялардың туындысын таба алу, туынды  

жәрдемінде функцияны тексеру және графигін жасай алу, анықталмаған  

интегралды таба алу, анықталған интегралды есептей алу, мәселелерді  

анықталған интегралды пайдаланып шеше алу, геометрик фигураларды  

жазықтықта сыза алу, геометрик фигуралардың қасиеттерін білу, жасауға  

тиісті болған және есептеуге тиісті болған геометрик мәселелерді шеше алу, 

мәтінді мәселелерді түрлі тәсілдермен шеше алу, информатикадан мәселелер 

шешу және негізгі дәстүрлерде істей алу көнікпелеріне ие болуы керек; 

- алгебра, геометрия, тригонометрия бөлімдері бойынша мысал 

мәселелерді шешу, санды  және  әріпті  өрнектерді  ажрата алу, санды  теңдік, 

теңдеу, санды теңсіздік, теңсіздіктердің қасиетін білу, теңдеу және  

теңсіздіктерді шеше білу, олардың конъюнкциясын және дизюнкцияларының  

шешімін таба алу, шамаларды өлшеу, мәтінді мәселелерді шешуде шамалар  

арасындағы байланыстарды пайдалана алу, математиканың теориялық  

білімдерін практикада пайдалана алу және информатикадағы негізгі 

дәстүрлерде істеу дағдыларына ие болу. 

 

5110100 – Математика оқыту методикасы (қазақ тобы) білім бағыттары 

үшін шығармашылық  жазба жұмысын  көп балды бағалау мөлшерi 

 

1-блок: Математика (информатикамен) – 93 балл 

№ Берiлген әрбiр есептiң шешiмiн бағалау мөлшерi Толық жауап 

үшін берiлген 

балл  

1. Егер есеп толық шешiлген, шешу жолдары толық 

негiзделген, елеусіз қателерi бар жұмысқа 15,5 

2.  Егер есеп шешiлген, бiрақ шешу жолдары толық 

негiзделмеген, қолданылған формулаларына нұсқаулар 

болмаған жұмысқа 
12 

3. Егер есеп шала шешiлген, бiрақ керектi формулалар 

келтiрiлген, есептеуде қателер бар, толық жауабы жоқ 

жұмысқа 
9 

4. Егерде есеп шешiлмеген, таңдалған жол дұрыс, бiрақ 

орындалуы қате, керектi мағлұматтар бар жұмысқа 6 
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5. Есептi шешуге әрекет басталған, бiрақ таңдалған жолы 

қате 2 

6. Есептi  мүлдем істемеген 
0 

 

5110100 – Математика оқыту методикасы (қазақ тобы) білім 

бағыттарына құжат тапсырған абитурент кесте негізінде белгіленген уақытта 

4 академиялық сағат (астрономик 3 сағат) уақыт Математика 

(информатикамен) пәнінен жазба жұмысын жазады. Жазба  емтихандар 9 00 

ден 12 00 дейін жалғасады. Қабыл комиссиясы тарапынан бекітілген топтар 

30 абитуренттен тұрады, шығармашылық емтихан топтар бойынша 

өткізіледі. 

Математика(информатикамен) пәнiнен емтихан жазбаша алынады. 

Оған қойылатын талаптар мен балл төмендегiше: 

Шығармашылық емтихан бағдарламасы жалпы бiлiм беретiн 

мектептерде алгебра және геометрия пәндерін оқыту бағдарламасы 

көлемiнде түзiлген 

 

Бағыт блоктары бойынша төмендегi балл берiледi: 1 – блок 

Жалпы бағалау мөлшерi - 93 балл 

Математика (информатикамен) пәнiнен емтихан жазбаша алынады. Оған 

қойылатын талаптар мен балл төмендегiше: 

- математика пәнінен 5 сұрақ, информатика пәнінен  1 сұраққа толық 

жазылса, мысал және мәселе есепті толық шешсе, түсіндірмелерін жазса, 

теоремаларды толық дәлелдемесін көрсетіп жазса, геометияға тиісті 

мәселелерде есептің берілгенін жазып сызбалары қаламда сызылған болса, 

теңдеу және теңсіздіктерді шешкенде жауабын көрсетіп және тексерілген 

болса, мәселе есептер және мысалдар толық шешілсе мұндай жазба  жұмысы 

үздiк бағаланады  – 93 балл. 

- математика пәнінен 4 сұрақ, информатика пәнінен  1 сұраққа толық 

жазылса, мысал және мәселе есепті толық шешсе, түсіндірмелерін жазса, 

теоремаларды толық дәлелдемесін көрсетіп жазса, геометияға тиісті 

мәселелерде есептің берілгенін жазып сызбалары қаламда сызылған болса, 

теңдеу және теңсіздіктерді шешкенде жауабын көрсетіп және тексерілген 

болса, мәселе есептер және мысалдар толық шешілсе мұндай жазба  жұмысы 

бағаланады – 74,4 балл. 

- математика пәнінен 3 сұрақ, информатика пәнінен  1 сұраққа толық 

жазылса, мысал және мәселе есепті толық шешсе, түсіндірмелерін жазса, 

теоремаларды толық дәлелдемесін көрсетіп жазса, геометияға тиісті 
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мәселелерде есептің берілгенін жазып сызбалары қаламда сызылған болса, 

теңдеу және теңсіздіктерді шешкенде жауабын көрсетіп және тексерілген 

болса, мәселе есептер және мысалдар толық шешілсе мұндай жазба  

жұмысы бағаланады– 55,8  балл. 

- математика пәнінен 2 сұрақ, информатика пәнінен  1 сұраққа толық 

жазылса, мысал және мәселе есепті толық шешсе, түсіндірмелерін жазса, 

теоремаларды толық дәлелдемесін көрсетіп жазса, геометияға тиісті 

мәселелерде есептің берілгенін жазып сызбалары қаламда сызылған болса, 

теңдеу және теңсіздіктерді шешкенде жауабын көрсетіп және тексерілген 

болса, мәселе есептер және мысалдар толық шешілсе мұндай жазба  

жұмысы бағаланады  –  37,2 балл. 

- математика пәнінен 1 сұрақ, информатика пәнінен  1 сұраққа толық 

жазылса, мысал және мәселе есепті толық шешсе, түсіндірмелерін жазса, 

теоремаларды толық дәлелдемесін көрсетіп жазса, геометияға тиісті 

мәселелерде есептің берілгенін жазып сызбалары қаламда сызылған болса, 

теңдеу және теңсіздіктерді шешкенде жауабын көрсетіп және тексерілген 

болса, мәселе есептер және мысалдар толық шешілсе мұндай жазба  

жұмысы үздiк бағаланады 2 деген баға қойылады – 18,6 балл. 

- математика пәнінен немесе информатика пәнінен тек қана 1 сұраққа 

толық жазылса, мысал және мәселе есепті толық шешсе, түсіндірмелерін 

жазса, теоремаларды толық дәлелдемесін көрсетіп жазса, геометияға тиісті 

мәселелерде есептің берілгенін жазып сызбалары қаламда сызылған болса, 

теңдеу және теңсіздіктерді шешкенде жауабын көрсетіп және тексерілген 

болса, мәселе есептер және мысалдар толық шешілсе мұндай жазба  

жұмысы бағаланады 2 деген баға қойылады – 10,5 балл. 

-  Есептi  мүлдем істемеген абитуриенттерге 0  балл қойылады.                                       

 

Өзбекстан Республикасы Жоғары және орта арнаулы бiлiм 

министрлiгiне қарасты Низами атындағы Ташкент мемлекеттiк 

педагогика университетiнiң 5111700 - Бастауыш бiлiм және спорт-

тәрбиелiк жұмысы бағыты бойынша математика пәнiнен 2019-2020 оқу 

жылы үшiн жазба емтиханның бағдарламасы және көп балды бағалау 

мөлшерi. 

Шығармашылық жазба жұмысы 6 мысал және мәселеден түзілген 

болып, 5 сұрақ математика, 1 сұрақ информатика пәнінен берілген. 

 

 

№ 

 

Берiлген әрбiр есептiң шешiмiн бағалау мөлшерi 

Толық жауап 

үшін берiлген 

балл  
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1. Егер есеп толық шешiлген, шешу жолдары толық 

негiзделген, елеусіз қателерi бар жұмысқа 
10,5 

2.  Егер есеп шешiлген, бiрақ шешу жолдары толық 

негiзделмеген, қолданылған формулаларына нұсқаулар 

болмаған жұмысқа 

8 

3. Егер есеп шала шешiлген, бiрақ керектi формулалар 

келтiрiлген, есептеуде қателер бар, толық жауабы жоқ 

жұмысқа 

6 

4. Егерде есеп шешiлмеген, таңдалған жол дұрыс, бiрақ 

орындалуы қате, керектi мағлұматтар бар жұмысқа 
4 

5. Есептi шешуге әрекет басталған, бiрақ таңдалған жолы 

қате 
2 

6. Есептi  мүлдем істемеген. 0 

 

Шығармашылық емтиханды бағалау топ бойынша өткізіледі 

шығармашылық жұмысы жоғарыда көрсетілгендей бағаланады. 

Шығармашылық емтихан бағдарламасы жалпы бiлiм беретiн 

мектептерде алгебра және геометрия пәндерін оқыту бағдарламасы 

көлемiнде түзiлген. 

 

Бағыт блоктары бойынша төмендегi балл берiледi:  2 – БЛОК 

Жалпы бағалау мөлшерi - 63 балл 

Математика (информатикамен) пәнiнен емтихан жазбаша алынады. 

Оған қойылатын талаптар мен балл төмендегiше: 

- математика пәнінен 5 сұрақ, информатика пәнінен 1 сұраққа толық 

жазылса, мысал және мәселе есепті толық шешсе, түсіндірмелерін жазса, 

теоремаларды толық дәлелдемесін көрсетіп жазса, геометрияға тиісті 

мәселелерде есептің берілгенін жазып сызбалары қаламда сызылған болса, 

теңдеу және теңсіздіктерді шешкенде жауабын көрсетіп және тексерілген 

болса, мәселе есептер және мысалдар толық шешілсе мұндай жазба  

жұмысы үздiк бағаланады – 63 балл. 

- математика пәнінен 4 сұрақ, информатика пәнінен 1 сұраққа толық 

жазылса, мысал және мәселе есепті толық шешсе, түсіндірмелерін жазса, 

теоремаларды толық дәлелдемесін көрсетіп жазса, геометрияға тиісті 

мәселелерде есептің берілгенін жазып сызбалары қаламда сызылған болса, 

теңдеу және теңсіздіктерді шешкенде жауабын көрсетіп және тексерілген 

болса, мәселе есептер және мысалдар толық шешілсе мұндай жазба  

жұмысы үздiк бағаланады – 52,5 балл. 
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- математика пәнінен 3 сұрақ, информатика пәнінен 1 сұраққа толық 

жазылса, мысал және мәселе есепті толық шешсе, түсіндірмелерін жазса, 

теоремаларды толық дәлелдемесін көрсетіп жазса, геометрияға тиісті 

мәселелерде есептің берілгенін жазып сызбалары қаламда сызылған болса, 

теңдеу және теңсіздіктерді шешкенде жауабын көрсетіп және тексерілген 

болса, мәселе есептер және мысалдар толық шешілсе мұндай жазба  

жұмысы үздiк бағаланады – 42 балл. 

- математика пәнінен 2 сұрақ, информатика пәнінен 1 сұраққа толық 

жазылса, мысал және мәселе есепті толық шешсе, түсіндірмелерін жазса, 

теоремаларды толық дәлелдемесін көрсетіп жазса, геометрияға тиісті 

мәселелерде есептің берілгенін жазып сызбалары қаламда сызылған болса, 

теңдеу және теңсіздіктерді шешкенде жауабын көрсетіп және тексерілген 

болса, мәселе есептер және мысалдар толық шешілсе мұндай жазба  

жұмысы үздiк бағаланады – 31,5 балл. 

- математика пәнінен 1 сұрақ, информатика пәнінен 1 сұраққа толық 

жазылса, мысал және мәселе есепті толық шешсе, түсіндірмелерін жазса, 

теоремаларды толық дәлелдемесін көрсетіп жазса, геометрияға тиісті 

мәселелерде есептің берілгенін жазып сызбалары қаламда сызылған болса, 

теңдеу және теңсіздіктерді шешкенде жауабын көрсетіп және тексерілген 

болса, мәселе есептер және мысалдар толық шешілсе мұндай жазба  

жұмысы үздiк бағаланады 2 деген баға қойылады – 21 балл. 

- математика пәнінен немесе информатика пәнінен тек қана 1 сұраққа 

толық жазылса, мысал және мәселе есепті толық шешсе, түсіндірмелерін 

жазса, теоремаларды толық дәлелдемесін көрсетіп жазса, геометрияға 

тиісті мәселелерде есептің берілгенін жазып сызбалары қаламда сызылған 

болса, теңдеу және теңсіздіктерді шешкенде жауабын көрсетіп және 

тексерілген болса, мәселе есептер және мысалдар толық шешілсе мұндай 

жазба  жұмысы үздiк бағаланады 2 деген баға қойылады – 10,5 балл. 

-  Есептi  мүлдем істемеген абитуриенттерге 0  балл қойылады. 

 

Математика (информатикамен) (жазба)  - 63 балл 

Шығармашылық емтиханды бағалау топ бойынша өткізіледі 

шығармашылық жұмысы жоғарыда көрсетілгендей бағаланады. 

Шығармашылық  емтиханыны уақыты 3 сағат белгіленген. 

Шығармашылық емтиханының бағасы хабарланғандан соң бір күн 

ішінде апелляцияға арыз қабылданады. Апелляция комиссиясы раисі және 

оның мүшелері ректор бұйрығымен тасдықталады. 
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Математика (информатикамен)  шығармашылық  емтиханында 

төмендегідей сұрақтар болады. 

Арифметика 

Натурал сан және ноль. Натурал сандарды оқу.  

Натурал сандарды салыстыру. Натурал сандарды қосу, азайту, көбейту 

және бөлу. Натурал сандардың бөлушілері және еселілері. Жұп және тақ 

натурал сандар. 2, 3, 5, 9 және 10 ға бөліну белгілері. Жай және құрама 

сандар. Натурал сандарды жай көбейтушілерге жіктеу. ЕҮОБ, ЕКОЕ. 

 Жай бөлшектер. Жай бөлшектерді жазу және оқу. Жай бөлшектерді 

салыстыру. 

Дұрыс және бұрыс бөлшектер. Бөлшектің негізгі қасиеті. Жай 

бөлшектерді қосу, азайту, көбейту және бөлу. 

Ондық бөлшектер. Ондық бөлшектерді жазу және оқу. Ондық 

бөлшектерді салыстыру. Ондық бөлшектерді қосу, азайту, көбейту және 

бөлу. Санның жуық мәні. Сандарды жуықтау. Процент. Процентке есептер. 

 Оң және теріс сандар. Қарама–қарсы сан. Оң және теріс сандарды 

салыстыру. Санның модулі және оның геометриялық мағынасы. 

 Бүтін және рационал сандар. Арифметикалық амалдардың қасиеттері. 

 Иррационал сан жайында түсінік. Нақты сан. Санды теңсіздіктер және 

олардың қасиеттері. Санды теңсіздіктерді қосу және көбейту. Мөлшерлерді 

өлшеу. Жуық мәннің салыстырмалы және абсолют қателігі. Сандарды 

стандарт көріністе жазу. 

Квадрат түбір. Квадрат түбірдің жуық мәнін табу. 

 

Алгебра және анализ негіздері 

Өрнектерді жазуда әріптерден пайдалану. Әріпті өрнектің сан мәні. 

Формулалар бойынша есептеу. Арифметикалық амалдардың қасиеттері. 

Өрнектерді түрлендіру: жақшаларды ашу, ұқсас мүшелерді ықшамдау. 

 Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеттері. Тура және кері 

пропорционалдық. 

 Сызықтық теңдеулерді  түзу  және  шешу. 

 Сандарды координата осьтерінде өрнектеу. Нүктенің координаталары. 

Координаталық жазықтық. Нүктенің абсциссасы және ординатасы. 

 Кестелер, графиктер, диаграммалар. 

 Бірмүше және бірмүшенің стандарт формасы. Көпмүшелерді қосу, 

азайту, көбейту және бөлу. Көпмүшені көбейтушілерге жіктеу. 

Қысқа көбейту формулалары: 
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Қысқа көбейту формулаларын көпмүшені көбейтушілерге жіктеуде 

пайдалану. Квадрат үшмүше. Квадрат үшмүшені көбейтушілерге жіктеу. 

Алгебралық бөлшек. Бөлшектің негізгі қасиеттері. Алгебралық 

бөлшектерді қысқарту. 

Натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері. Бүтін көрсеткішті 

дәреже. Квадрат түбірлердің қасиеттері. Квадрат түбір қатнасқан өрнектерді 

түрлендіру. n - дәрежелі түбір. Рационал көрсеткішті дәреже және оның 

қасиеттері. Иррационал  көрсеткішті  дәреже  жайында  түсінік.  

Арифметикалық және геометриялық прогрессиялар: прогрессияларға 

мысал және есептер.  

 Теңдеулер. Бір айнымалылы сызықтық теңдеулер. Квадрат теңдеулер. 

Рационал теңдеулер. Рационал теңдеулерді шешу. 

Теңдеулер жүйесі. Екі айнымалылы екі сызықтық теңдеулер жүйесі. 

Екінші дәрежелі теңдеулер қатнасқан жүйелерді шешу. Мәтінді есептерді 

теңдеу түзіп шешу. 

Бір айнымалылы сызықтық теңсіздіктер. Бір айнымалылы сызықтық 

теңсіздіктер жүйесі. Бір айнымалылы екінші дәрежелі теңсіздіктер жүйесін 

шешу. Рационал теңсіздіктер; теңсіздіктерді интервалдар әдісімен шешу. 

Функция. Функцияның анықталу облысы және мәндер жиыны. 

Функцияның берілу тәсілдері. Функциялардың өсуі және кемейуі. Жұп және 

тақ функциялар.   2; ; ; ; ;n k
y kx b y x n y ax bx c y y x

x
          

y x   функцияның  қасиеттері  және  графигі. 

Бұрыш синусы, косинусы, тангенсі, котангенсі. Негізгі тригонометрия-

лық тепе-теңдіктер. Келтіру формулалары. Екі бұрыш қосындысының және 

айырмасының синусы, косинусы және тангенсі. Тригонометриялық 

өрнектерді  түрлендіру. 

Санды аргументтің тригонометриялық функциялары: y=sinx, у=сosx, 

y=tgx. Периодты функциялар. Тригонометриялық функциялардың қасиеттері. 
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Синус және косинустар қосындысы және айырмасы. Тригонометриялық 

өрнектерді түрлендіруді теңдеу және теңсіздіктерді шешуде пайдалану. 

Санның арккосинусы, арксинусы, арктангенсі. Қарапайым 

тригонометриялық теңдеулер және теңсіздіктер. Оларды шешуге мысалдар. 

Көрсеткішті функция, оның қасиеттері және графигі. Кері функция 

жайында түсінік. 

Логарифмдік функция, оның қасиеттері және графигі. Логарифмдер. е 

саны және натурал логарифмдер. Ондық логарифмдер.  

Негізгі  көреткішті  және  логарифмдік  тепе-теңдіктер: 
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Көрсеткішті және логарифмдік өрнектерді түрлендіру. Көрсеткішті     

және логарифмдік теңдеу, теңсіздіктер және олардың жүйелерін шешу. 

Аргумент өсімшесі, функция өсімшесі, туынды. Элементар функция-

лардың (бүтін, дәрежелі, синус, косинус, көрсеткішті) туындылары кестесі. 

Қосындының, көбейтіндінің және бөліндінің туындысы. 

Туындының геометриялық және механикалық мағынасы. Туындының 

функция графиктерін жасауда пайдалану. Функцияның ең үлкен және ең кіші 

мәндеріне есептер шешу.  

Алғашқы функция. Элементар функциялардың алғашқы функциялары. 

Алғашқы функцияны табу ережелері. 

Анықталған интеграл. Ньютон-Лейбниц формуласы. 

Анықталған интегралдың геометриялық мағынасы. Интегралдың жай 

геометриялық және қолданбалы есептерді шешуде пайдалану. 

 

Геометрия 

Планиметрияның  алғашқы  түсініктері. 

Геометриялық фигуралар: кесінді, түзу, сәуле, бұрыш, үшбұрыш, 

төртбұрыш, шеңбер, дөңгелек және т.б. 

Аксиомалар және теоремалар жайындағы түсініктер. Кері теорема. 
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Сыбайлас және вертикал бұрыштар және олардың қасиеттері. 

Қиылысушы және параллел түзулер. Перпендикуляр түзулер. Түзулердің 

перпендикулярлығы және параллелдігі жайындағы теорема. 

Үшбұрыш. Үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Тең бүйірлі 

үшбұрыштың қасиеттері. Үшбұрыштың ішкі бұрыштары қосындысы. 

Пифагор теоремасы. Параллелограмм және оның қасиеттері. 

Параллелограмның белгілері. Тік төртбұрыш, ромб, квадрат және оның 

қасиеттері. Трапеция. Дұрыс көпбұрыштар. 

Шеңбер және дөңгелек. Шеңберге жанама, олардың қасиеттері. 

Кесіндіге түсірілген перпендикуляр; үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер. 

Үшбұрыш биссектрисасының қасиеттері. Үшбұрышка іштей сызылған 

шеңбер. Фигураларды ұқсастығы жайында түсінік. Үшбұрыштың ұқсастық 

белгілері. 

Қозғалыс. Центрлік симметрия және осьтік симметрия, бұру, параллел 

көшіру. Циркуль және линейка жәрдемінде салу. 

Кесіндінің ұзындығы және оның қасиеттері; үшбұрыш теңсіздігі. 

Нүктелер арасындағы арақашықтық. Нүктеден түзуге дейінгі арақашықтық. 

Бұрыштың өлшемі және оның қасиеттері.  

Шеңбердің ұзындығы. Доғаның ұзындығы, π саны. Аудан түсінігі; 

аудандардың негізгі қасиеттері. 

Дұрыс төртбұрыштың, параллелограмның, трапецияның ауданы. Ұқсас 

фигуралардың қатынасы. Дөңгелек ауданы және дөңгелек бөлектерінің 

ауданы. 

Бұрыш синусы, косинусы және тангенсі. Дұрыс бұрышты үшбұрыш 

қабырғалары және бұрыштары арасындағы қатынастар. Косинустар және 

синустар теоремасы. Үшбұрыштарды құру. 

Жазықтықта тік бұрышты координаталар жүйесі. Координаталарымен  

берілген екі нүкте арасындағы арақашықтық. Түзу және шеңбер теңдеулері. 

Вектор. Вектор ұзындығы және бағыты. Векторлар арасындағы бұрыш. 

Коллинеар векторлар. Векторларды қосу және олардың қасиеттері. 

Векторларды санға көбейту және оның қасиеттері. Вектордың 

координаталары. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі және оның қасиеттері. 

Стереометрияның негізгі түсініктері. Стереометрия аксиомалары. 

Кеңістікте  екі түзудің өзара жайласуы: қиылысуы, параллелдігі және айқас 

түзулер. 

Жазықтық және түзудің өзара жайласуы: қиылысуы және параллелдігі. 

Жазықтық және түзудің параллелдік белгісі. Жазықтық және түзудің 

перпендикулярлық белгісі. 
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Екі жазықтықтың өзара жайласуы: қиылысуы және параллелдігі. Екі 

жазықтықтың параллелдік белгісі. Екі жақты бұрыш. 

Параллель проекция және оның қасиеттері. Жазықтықта фигураларды 

сызу. 

Көпжақтар: призма және пирамида. Параллелепипед. Тік және көлбеу 

призма; дұрыс пирамида. Көпжақтардың кесімдері. Дұрыс көпжақтар. 

Айлану денелері және сырттар. Цилиндр, конус, шар, сфера. Цилиндр 

және конустың осьтік кесімі. Шардың жазықтықпен кесімдері. Сфераға 

жанама жазықтық. 

Қозғалыс жайында түсінік. Нүктеге және жазықтыққа қатысты 

симметрия. Параллель көшіру. Кеңістікте фигуралардың теңдігі. 

Кеңістікте түзулер арасындағы бұрыш. Жазықтық және түзу 

арасындағы бұрыш. Екі жақты бұрыштың сызықтық бұрышы. 

Көлем жайында түсінік, көлемнің негізгі қасиеттері. Көпжақтардың 

көлемі: дұрыс паралеллепипед, призма, пирамиданың көлемі. 

Айлану денелері, цилиндр, конус, шар көлемдері. 

Призма, пирамида, цилиндр, конустың бүйір беті. Сфера ауданы. 

Кеңістікте дұрыс бұрышты координаталар жүйесі. Кеңістікте 

векторлар. Векторларды қосу және оның қасиеттері. Векторды санға көбейту 

және оның қасиеттері. Вектордың координаталары. Векторлар арасындағы 

бұрыш. Векторлардың скаляр көбейтіндісі.  

 

Информатика 

Ақпарат және ақпараттық үдерістер (процесстер). Информатика 

және ақпарат технологиялары пәні. Есептеу техникасының тарихы 

Информатика пәні. Ақпараттардың көріністері, түрлері және 

қасиеттері. Ұлы ғұламалардың ақпараттармен істеуге деген көз қарастары. 

Ақпаратпен істеу үдерістері және жабдықтары. 

Ақпарат көлемі, ұзату жылдамдығы, өлшем бірліктері. Ақпараттың 

компьютерде өрнектелуі және оларды кодтау.  

Есептеу техникасының тарихы. Электрон есептеу машиналарының 

ұрпақтары. 

Ақпарат жүйелері және объекттері. 

 

Компьютердің  арифметикалық  және  логикалық  негіздері. 

Компьютер құрылмалары 

Санақ жүйесі (системасы). Санақ жүйелерінде амалдар орындау. 

Сандарды  бір  санақ  жүйесінен  басқасына  өткізу.  
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Қарапайым және  күрделі  тұжырымдар (пікірлер). Логикалық  амалдар.  

Логикалық  элементтер.  

Жеке компьютердің негізгі және қосымша құрылмалары, олардың 

міндеттері. Компьютер техникасы жабдықтары. Жүйе (система) блогының 

құрылымы. Қосымша құрылмалар және олардың құрамы. 

 

Дәстүрлі  қамтамасыздық 

Дәстүрлі қамтамасыздық және оның түрлері. Драйверлер, утилиттер.  

Операциондық жүйе (система) және оның міндеттері. Операциондық 

жүйенің ішкі және сыртқы бұйрықтары. Қабық дәстүрлер. Файл және каталог 

(папка), олар үстінде амалдар орындау. Компьютердің ішкі және сыртқы 

жадылары  түрлері,  олардың  қасиеттері. Интерфейс  және  оның  түрлері.  

Windows OЖ (системасы). Негізгі меню. Windowsта нұсқаушы 

(проводник). 

Тармақ операциондық жұйесі (системасы). Заманауи операциондық 

жүйелер (системалар) және олардың қосымша мүмкіндіктері. LINUX, UNIX 

OЖ (системалар) жүйелері.  

 

Амалдар  орындау  дәстүрлері 

Офис (Office) дәстүрлер пакеті және оның құрамы. 

Мәтін көрінісіндегі ақпараттарды қайта өңдеу технологиялары. Мәтін 

процессоры (MS Word) мумкіндіктері. Құжжат пайда ету, өңдеу. 

Құжжаттардың негізгі параметрлері. Белгі, сөз, қатар, абзац, мәтін, блок және 

құжжат туралы ұғымдар. Құжжаттарда гиперсілтемелер (гиперссылка), сурет 

және сызбалармен істеу. Құжжаттарда кестелермен істеу. Мәтінде формула-

лармен  істеу.  

Электрондық кесте және оның міндеттері. Электрондық кестенің 

элементтері. Электрондық кесте (MS Excel)де формулалармен істеу. 

Диаграмма және графиктерді пайда ету. Мәліметтерді саралау және 

тәртіптеу. Электрондық  кестеде логика элементтерін қолдау.  

Презентация және оны пайда етуші дәстүрлі қамтамасыздық. Power 

Point  дәстүрі  және  оның  мүмкіндіктері.  

Мәліметтер базасы. Мәліметтер базасын басқару жүйелерінде істеу. 

Мәліметтер базасының реляциондық және иерархиялық моделдері. MS 

ACCESS  дәстүрі  және  онда  істеу. 

Компьютер  графикасы.  Компьютер  графикасының  түрлері.  

Кәсіптік қызметінде офис дәстүрлерінен пайдалану. Баспаға шығару 

(Публикация) жүйелері.  
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Ақпарат  технологиялары 

Ақпарат технологиялары. Компьютер тармақтары және интернет. 

Интернетте істеуді қамтамасыз етуші дәстүрлер және олардың мүмкіндіктері. 

Браузерлер. Интернеттен мәліметтер іздеу және алу тәсілдері. Электрондық 

почта.  

HTML туралы ұғым. Web-браузерлер. Web-құжжаттарға мәтін, сурет, 

кесте және тізімдер енгізу. Web-құжжаттарда гиперсілтемелер (гиперссылка). 

Web-құжжаттармен байланысу және құрамдас Web-құжжаттар. Web-

құжжаттарда  формалар.  Интерактивті  Web-құжжат.  

Компьютер вирустары және антивирустар. Ақпараттарды қорғау 

дәстүрлері. Файлдарды  архивтеу.  

 

Алгоритмдеу және дәстурлеу негіздері 

Компьютерде мәселелерді шешу басқыштары (этаптары). Модел және 

оның түрлері.  

Алгоритм және оның қасиеттері. Алгоритмді өрнектеу тәсілдері. 

Алгоритм түрлері.  

Дәстүр, дәстүрлеу тілдері және олардың міндеттері. Турбо Паскаль 

(Turbo Pasсal) дәстүрлеу тілі. Шамалар (мөлшерлер). Турбо Паскаль тілінің 

негізгі ұғымдары және операторлары. Сызықты, тармақталушы және 

қайталанушы дәстүрлер түзу. Сурет сызу, файлдармен істеу операторлары. 

Процедура және функциялар.  

 

Апелляция тәртібі 

Абитуриенттер математика (информатикамен) жазба шығармашылық 

емтиханды бағалау нәтижелері бойынша университет қабылдау 

комиссиясында апелляциялармен жұмыс істеу бойынша комиссиясына 

нәтижелерді хабарлаған күннен бастап 24 сағат ішінде жұмысты көру үшін 

өтініш жасауы мүмкін. Өтініш тек қана өзінің балы туралы болса 

қабылданады, бірақ басқа абитуриенттердің балы туралы жазылған арыз 

қабылданбайды.  

Ескерту: Шығармашылық емтиханға келмеген абитуриенттер үшін 

қайта шығармашылық емтихан өткізілмейді. Бекітілген кесте бойынша 

емтиханға келмеген абитуриенттер келесі емтиханға және тест 

сынақтарына енгізілмейді.   

 

 

 

 


