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Пререквизиттер:
математика тарихы,
математиканы
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эдістемесі
Постреквизиттер:
ғылыми зерттеу
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Мақсаты: докторанттарды
математика саласындағы ғылыми
зерттеулердің эдіснамасы мен оқыту
әдістемесі жэне тэрбиелеу
неғіздерімен таныстыру. Болашақ
ғалым мамандар РҺБ
докторанттардың білім, білік
дағдыларын қалыптастыру жэне
олардың қалыптасқандығын
эрдайым тексеру. Осы
бағдарламаның тағы бір маңызды
аспектісі ҚР өтіп жатқан білім
саласындағы реформаларға
байланысты мәселелерді зерттеуғе
докторанттарды бағыттау жэне
ЖОО сабақ беру, қазіргі кездегі
ғылыми эдістер, инноваңиялар
жөніндегі эдістемелік ұғымдарын
қалыптастыру.
Мақсаты: техникалық ЖОО
математика курсының маңызды
тақырыптарын мамандыққа
бейімдей отырып, оқытуға үйрету.
Осы мақсатты жүзеғе асыруда
оқыту керек:
- үғымдарды анықтау жэне енғізу
эдістерімен таныстыру:

- математиканы оқытуда
білім жэне ғылым
саласындағы
реформаларға байланысты
мәселелерді зерттеулер
жүргізе алу;
- ЖОО сабақ беру;
- қазіргі кездегі ғылыми
эдістер;
- инноваңиялар жөніндегі
эдістемені қолдану
жолдарын білу.

- техникалық ЖОО
математикалық білім беру
мазмұны мен оқыту
әдістемесін білу;
- заманауи білім беру
жэне ақпараттық
технологияларды
пайдалана отырып жаңа

- дәлелдеу жэне дэлелдеуді оздері
табудың дагдыларын меңгерту;
- техникалық мамандықтар үшін
математиканы оқытудағы көрнекілік
принңипін жүзеге асыру тэсілдерін
оқыту.
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Пререквизиттер:
математикалық
талдау,
дифференңиалдық
теңдеу,
математикалық
физика теңдеулері,
сызықты
интегралдық
теңдеулерді шешу
эдістері
Постреквизиттер :
ғылыми зерттеу
жұмысы

Мақсаты: докторантқа интегралдық
түрлендірулер жэне олардың
қолданылуы пэнінің негізгі
үғымдарын жэне оларды шешудің
негізгі әдістерін жүйелі түрде
түсіндіру, қолданылуы жөнінде
дағдыны қалыптастыру болып
табылады. Интегралдық
түрлендірулердің дифференңиалдық
теңдеулерді жэне дифференңиалдық
теңдеулер жүйесін шешуге
қолданылуы. Интегралдық
түрлендірулердің ядросы орам
тектес Вольтерраның 2-текті
интегралдық теңдеуін жэне
Вольтерраның 2-текті интегралдық
теңдеулер жүйесін шешуге
қолданылуы. Лаплас түрлендіруі

білімдерді өз бетінше алу
қабілеті;
- жаратылыстану-ғылыми
пәндердің негізгі
заңдарын кэсіби қызметте
пайдалану, педагогикалық
жэне эксперименталдық
зерттеу әдістерін қолдану
қабілеті;
- математикалық
үғымдарды анықтау жэне
тиімді енгізу,
теоремаларды дәлелдеу
дагдыларын меңгерту;
- техникалық ЖОО
математика курсының
маңызды тақырыптарын
мамандыққа бейімдей
отырып оқыту.
- интегралдық
түрлендірулер бойынша
жаңа математикалық білім
алу, дағдылану жэне
оларды кәсіби қызметінде
қолдана алуы;
- интегралдық
түрлендірулерге берілген
есептерді шыгару
барысында ойды жүйелеу,
оның пәрменділігін
арттыруға қажетті
эдістерді қолдану;
- зерттеушілік қызметті
табысты іске асыру;
- интегралдық
түрлендірулер мәселесін
шешу үшін логикалық
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жэне оның интегродифференциалдық теңдеулерді
шешу.

жэне сыни ойлауға
қолдану.

Мақсаты: докторантқа жүйелі түрде
дербес туындылы
дифференциалдық теңдеулерді
айырымдық эдістермен шешу
туралы, қателік көздері мен
айырымдық шешімінің дэлдігі
туралы түсініктерді қалыптастыру
жэне алынған нәтижелерге талдау
жүргізе білу болып табылады.
Математикалық модельдеу жэне
есептеу эксперименті. Айырымдық
әдістер. Математикалық физика
теңдеулері жэне негізгі шеттік
есептердің қойылымы. Айырымдық
схемалардың жинақтылыгы мен
орнықтылығын зерттеу. Дербес
туындылы дифференциалдық
теңдеулерді жуықтап шешу әдістері.

- математикалық
модельдеу рөлі жэне
математикалық физика
есептерін шешу
барысындағы есептеу
тэжірибесі жайындағы
түсініктерін
қалыптастыру;
- докторантты
математиканың теориялық
білімдерін есепті
айырымдық эдіспен шешу
жэне зерттеуде қолдана
білуге үйрету;
- математикалық физика
есептерін компьютерді
пайдаланып жуықтап
шешу үшін айырымдық
әдістерді қолдана білу
іскерлігін қалыптастыру;
-докторантты қойылған
есепті шешу барысында
айырымдық әдіспен
шешудің тиімді тэсілдерін
таңдауга, эртүрлі
әдіетермен алынған
есептің нәтижелерін
салыстыруға үйрету.

ЭПК «Математика» кафедрасы қ^растырған
Эдвайзер

Бркмолдаева Р.Б.

Кафедра меңгерушісі

| / __ Аширбаев Н.К.

ЖМ деканы
ЖООКББО директоры

ідияров Н.К.
Байжанова С.Б.

Келісілді:
А.Байтұрсынов атындағы №50 мектеп-гнмназиясы

Саржанова К.Б.

