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1.  Пәннің типтік оқу бағдарламасы (қосымша 1) 

 

2. Күндізгі бӛлімнің жұмыс оқу жоспары 
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1 2 3 4 5 6 

1 Математиканы оқыту әдістемесі пәні, мақсаты 

мен міндеттері, мазмұны мен құрылымы. Болашақ 

математика мұғалімінің әдістемелік 

дайындығының қазіргі жайы және даму 

перспективалары, тарихы. Әдістемелік ғылымның 

және оның басқа ғылымдармен байланысын 

тағайындау. 

2 1 4 4 

2 Болашақ математика мұғалімдерін әдістемелік 

дайындау мәселелері (бақылау, тәжірибе мен 

ӛлшеу, салыстыру мен ұқсастық, анализ мен 

синтез, индукция және дедукция).  

3 2 4 4 

3 Математикалық ұғымдар. Мазмұны мен ұғым 

кӛлемі. Тектік және түрлік ұғымдар. Ұғымды 
3 1 4 4 
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анықтау әдістері. Математикалық анықтамаларға 

талаптар. Оларды оқыту әдістемесі.  

4 Математикалық сӛйлем. Математикалық пікір 

мен қорытынды жасау. Математикалық 

пікірлердің негізгі түрлері. Оларды оқыту 

әдістемесі.  

3 2 4 4 

5 Математиканы оқытудағы есептердің рӛлі. 

Есептерді шешудің жалпы әдістері. Математикаға 

есептер арқылы оқыту (теңдеулер мен 

теңсіздіктер, ӛрнектерді тепе тең түрлендірулер, 

функцияларды зерттеу және графиктерін тұрғызу, 

геометриялық тұрғызулар). 

6 3 12 12 

6 Математикаға оқыту әдістері. Оқыту 

әдістемесінің классификациясы (мәселелі оқыту, 

оқытудың модульдік технологиясы, ӛзіндік 

жұмыс және де оларды ұйымдастыру. 

Инновациялық технологияларды математикағы 

оқыту үрдісінде қолдану. 

4 2 4 4 

7 Сабақ оқыту мен жүргізу мазмұны, түрлері, 

әдістері мен тәсілдері. Математика сабағы және 

оның типтері.  Негізгі типті сабақтар құру.  

Математиканың стандарттық емес сабақтары. 

Математкианы оқыту ерекшеліктері: 

оқушылардың әрекетін ұйымдастыру, оқу 

сабақтарын жоспарлау және жүргізу (мұғалімнің 

математика сабағына дайындалу жүйесі,  

тақырыптың логико-дидактикалық талдауы, 

оқушының математика бойынша білімін, іскерлігі 

мен дағдысын тексеру және бағалау).    

6 2 8 8 

8 Болашақ математика мұғалімінің әдістемелік 

дайындығындағы дербес әдістемесі: 

факультативтік сабақтар, математика бойынша 

сыныптан тыс сабақтар, әртүрлі типті 

мектептерде математикаға оқыту ерекшелігі.  

3 2 5 5 

 Барлығы (сағат) 30 15 45 45 

 

2.1 Сыртқы бӛлімнің жұмыс оқу жоспары 
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1 2 3 4 5 6 

1 Математиканы оқыту әдістемесі пәні, мақсаты 

мен міндеттері, мазмұны мен құрылымы. 

Болашақ математика мұғалімінің әдістемелік 

дайындығының қазіргі жайы және даму 

перспективалары, тарихы. Әдістемелік 

ғылымның және оның басқа ғылымдармен 

байланысын тағайындау. 

2 1 4 4 

2 Болашақ математика мұғалімдерін әдістемелік 

дайындау мәселелері (бақылау, тәжірибе мен 

ӛлшеу, салыстыру мен ұқсастық, анализ мен 

синтез, индукция және дедукция).  

3 2 4 4 

3 Математикалық ұғымдар. Мазмұны мен ұғым 

кӛлемі. Тектік және түрлік ұғымдар. Ұғымды 

анықтау әдістері. Математикалық 

анықтамаларға талаптар. Оларды оқыту 

әдістемесі.  

3 1 4 4 

4 Математикалық сӛйлем. Математикалық пікір 

мен қорытынды жасау. Математикалық 

пікірлердің негізгі түрлері. Оларды оқыту 

әдістемесі.  

3 2 4 4 

5 Математиканы оқытудағы есептердің рӛлі. 

Есептерді шешудің жалпы әдістері. 

Математикаға есептер арқылы оқыту (теңдеулер 

мен теңсіздіктер, ӛрнектерді тепе тең 

түрлендірулер, функцияларды зерттеу және 

графиктерін тұрғызу, геометриялық 

тұрғызулар). 

6 3 12 12 

6 Математикаға оқыту әдістері. Оқыту 

әдістемесінің классификациясы (мәселелі 

оқыту, оқытудың модульдік технологиясы, 

ӛзіндік жұмыс және де оларды ұйымдастыру. 

Инновациялық технологияларды математикағы 

оқыту үрдісінде қолдану. 

4 2 4 4 

7 Сабақ оқыту мен жүргізу мазмұны, түрлері, 

әдістері мен тәсілдері. Математика сабағы және 

оның типтері.  Негізгі типті сабақтар құру.  

Математиканың стандарттық емес сабақтары. 

6 2 8 8 
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Математкианы оқыту ерекшеліктері: 

оқушылардың әрекетін ұйымдастыру, оқу 

сабақтарын жоспарлау және жүргізу 

(мұғалімнің математика сабағына дайындалу 

жүйесі,  тақырыптың логико-дидактикалық 

талдауы, оқушының математика бойынша 

білімін, іскерлігі мен дағдысын тексеру және 

бағалау).    

8 Болашақ математика мұғалімінің әдістемелік 

дайындығындағы дербес әдістемесі: 

факультативтік сабақтар, математика бойынша 

сыныптан тыс сабақтар, әртүрлі типті 

мектептерде математикаға оқыту ерекшелігі.  

3 2 5 5 

 Барлығы (сағат) 30 15 45 45 
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1 Математиканы оқыту әдістемесі пәні, 

мақсаты мен міндеттері, мазмұны мен 

құрылымы. Болашақ математика 

мұғалімінің әдістемелік дайындығының 

қазіргі жайы және даму 

перспективалары, тарихы. Әдістемелік 

ғылымның және оның басқа 

ғылымдармен байланысын тағайындау. 

1+2 2 4 4 

2 Болашақ математика мұғалімдерін 

әдістемелік дайындау мәселелері 

(бақылау, тәжірибе мен ӛлшеу, 

салыстыру мен ұқсастық, анализ мен 

синтез, индукция және дедукция).  

1+2 2 4 4 

3 Математикалық ұғымдар. Мазмұны мен 1+2 2 4 4 
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ұғым кӛлемі. Тектік және түрлік 

ұғымдар. Ұғымды анықтау әдістері. 

Математикалық анықтамаларға 

талаптар. Оларды оқыту әдістемесі.  

4 Математикалық сӛйлем. Математикалық 

пікір мен қорытынды жасау. 

Математикалық пікірлердің негізгі 

түрлері. Оларды оқыту әдістемесі.  

1+2 2 4 4 

5 Математиканы оқытудағы есептердің 

рӛлі. Есептерді шешудің жалпы әдістері. 

Математикаға есептер арқылы оқыту 

(теңдеулер мен теңсіздіктер, ӛрнектерді 

тепе тең түрлендірулер, функцияларды 

зерттеу және графиктерін тұрғызу, 

геометриялық тұрғызулар). 

1+2 2 12 12 

6 Математикаға оқыту әдістері. Оқыту 

әдістемесінің классификациясы 

(мәселелі оқыту, оқытудың модульдік 

технологиясы, ӛзіндік жұмыс және де 

оларды ұйымдастыру. Инновациялық 

технологияларды математикағы оқыту 

үрдісінде қолдану. 

1+2 2 4 4 

7 Сабақ оқыту мен жүргізу мазмұны, 

түрлері, әдістері мен тәсілдері. 

Математика сабағы және оның типтері.  

Негізгі типті сабақтар құру.  

Математиканың стандарттық емес 

сабақтары. Математкианы оқыту 

ерекшеліктері: оқушылардың әрекетін 

ұйымдастыру, оқу сабақтарын 

жоспарлау және жүргізу (мұғалімнің 

математика сабағына дайындалу жүйесі,  

тақырыптың логико-дидактикалық 

талдауы, оқушының математика 

бойынша білімін, іскерлігі мен дағдысын 

тексеру және бағалау).    

2+4 4 8 8 

8 Болашақ математика мұғалімінің 

әдістемелік дайындығындағы дербес 

әдістемесі: факультативтік сабақтар, 

математика бойынша сыныптан тыс 

сабақтар, әртүрлі типті мектептерде 

математикаға оқыту ерекшелігі.  

1+2 2 5 5 

 Барлығы (сағат) 9+18 0+18 45 45 

 

 



 8 

3.  Пәннің оқу бағдарламасы ( SYLLABUS) 

 

3.1. Оқытушылар туралы мәліметтер:  

Бертісқанова Кәмшат Тұрсынқызы – доцент, п.ғ.к. 

Шегірова Дәмелі Кәкімқызы- аға оқытушы 

Қосыбаева Үмітжан Аманкелдықызы- аға оқытушы, п.ғ.к.   

ҚарМУ, 2 корпус, математика және ақпараттық технологиялар 

факультеті, 304 кабинет, Umit1980@mail.ru 

Кафедрада болу уақыты – сабақ кестесі бойынша.  

 

3.2 Пререквизиттер. Элементар математика,Математикалық 

есептерді шешу практикумы, Алгебра, Геометрия,Математикалық 

талдау, Дифференциалдық геометрия. 

 

3.3. Постреквезиттер. Оқытылатын пәннен алынатын білімдер 

мектеп математикасын(алгебра,геометрия) оқытқанда, 

математиканы оқыту әдістемесінің қосымша тараулары курсын, 

мектептегі математика курсын тереңдетіп оқыту сұрақтарын оқып 

үйренгенде, педагогикалық практика жүргізгенде,курстық және 

дипломдық жұмыстарды орындағанда қолданылады. 

 

3.4 Курстың қысқаша мазмұны. Әдістеме –грек сӛзінен 

алынған. Математиканың әдістемесі (кейде оны дидактика немесе 

математика педагогикасы деп те атайды)  – әртүрлі жастағы 

топтар оқушыларын қоғам талаптары мен оқыту мақсатына сай 

математикаға оқыту заңдылықтарын зерттейтін педагогика 

саласы  болып табылады.  

Математиканы оқыту әдістемесі курсы шартты түрде 2 

бӛлімге бӛлінеді: 1) Жалпы математиканы оқыту әдістемесі; 2) 

арнайы немесе дербес математиканы оқыту әдістемесі.     

Математиканы оқыту теориясының ролі келесіде: 

математиканы оқытудың практикалық тиімділігіне негіз бола 

алады, яғни алдын ала нақты жоспарланған  білім мен дамыта 

оқытудың нәтижелерін қамтамасыз ету; мектеп математика 

курсының нақты тақырыптарын оқытуда белгілі математикалық 

әдістемелердің нұсқауларын  мақсатты түрде бір кӛзқараста 

түсіндіру және негіздеу; оқытудың тиімділігін арттыруда жаңа 

нұсқауларды құрастыру мүмкіншіліктерін ашу. Сонымен  

mailto:Umit1980@mail.ru
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математиканы оқыту теориясы оқытудың практикалық негізі 

болуы керек. Осы курсты оқыту кезінде мектеп математика 

курсында нақты тақырыптарды оқытуда теорияны қалай 

қолдануды кӛрсету керек. Мұғалімнің әдістемелік дайындығы 

теорияны оқыту білімін меңгермеуі, оқытудың анықталған   

жиынтығының рецептеріне айналады. 

Дәрістік курстан басқа студент тануының негізгі кӛздері оқу-

әдістемелік әдебиеттерді оқуда ӛзіндік жұмысы, мектеп 

математикасын оқытуда қажетті тәжірибе, сонымен қатар оқу 

кезеңіндегі студенттің арнайы ұйымдастырылған практикалық 

қызметі болып табылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты: математиканы оқытудың теориясы 

мен практикасын таныстыру, осы теорияның нақты оқу 

жағдайларында қолдану технологиясын пайдалану. 

Пәннің міндеттері: 

- орта мектепте математиканы оқытудың нақты мақсаты 

және оқыту пәнінің мазмұнын анықтау; 

- қойылған мақсатқа бағытталған оқытудың аса тиімді әдісі 

мен оқытудың ұйымдастырылған формасын дайындау; 

- мұғалімнің  практикалық жұмысында қажетті оқу 

құралдарын қарастыру және оларды қолдану нұсқауларын 

дайындау. 

 

3.5 Оқыту нәтижелері (пәндік және пәннен тыс құзыреттілік). 

 Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер: 

- қоғамның қазіргі даму кезеңіндегі жалпы білімдік орта 

мектептің мақсаты мен міндеттерін түсіну;  

- математиканы оқыту әдістемесі мен теория негіздерін 

педагогикалық ғылым және оның зерттеу әдістері ретінде білу; 

- мектеп математикасы бойынша  бағдарламасын, 

оқулықтары мен оқу құралдарын білу; 

- қазіргі мектеп математика курсының негізгі бағыттары 

мен түсініктерін білу, оны оқытудың аса күрделі жерлерін, осы 

қиындықтардың табиғатын кӛре білу (әдістемелік, психолого-

педагогикалық және т.б.); 

- математика бойынша факультативтік курс жүргізуге 

дайын болу; 
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- белгілі бір жағдайларда оқытудың тиімді әдістерін таңдай 

отыра, ӛзінің педагогикалық білімін шығармашылық түрде 

қолдана білу; 

- оқушыларды оқыту мақсатында ғылыми материалды 

әдістемелік (дидактикалық) ӛңдеуді жүзеге асыра білу; 

- оқушылар математиканы оқуда жаңа технологиялармен 

таныс болу;  

- ғылыми-әдістемелік зерттеу жұмыстарын жүргізе білу; 

-   оқушылардың математикаға деген қызығушылығын 

қолдап әрі дамыта білу, танымдық белсенділігін арттыруға 

ынталандыру; 

- математикадан әртүрлі сыныптан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыру дағдыларын меңгерулері керек және т.б.  

 

3.6  Курстың саясаты. 

Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалып қойған сабақты 

(себепті, себепсіз), студент оқу-әдістемелік кешенінде кӛрсетілген 

мӛлшерде толық тапсыруы тиіс. Курс кӛлемінің үштен бір бӛлігін 

себепсіз жіберіп қойған жағдайда оқудан шығарылып жіберіледі. 

Студент: курс бойынша оқытылатын лекцияларды қысқаша 

дәптеріне жазып отыруға, оқу процесіне белсенді қатысуға, ӛз 

уақытысында пән бойынша  практикалық сабақ жоспары мен 

орындалу графигіне сай тапсырмаларын орындап тапсыруға 

міндетті.  
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1 Жаз 

баша 

жұ 

мыс 

 

Математи

каға оқы 

ту процес 

інде ғылы 

ми әдіс 

терді қол 

дану 

 

Тақырып 

бойынша 

дәріс 

материалда

рында 

әдебиет 

тер кӛрсе 

тілген  

2-

5 

ап

та 

 

Ағым 

дық 

бақы 

лау 

 

 

 

 

75 Жазба 

ша  

тапсыр
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бағалау 
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ну(студен

ттің таң 

дауы бой 

ынша) 

Дәріс 

материал

дарында 
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тер кӛрсе 

тілген 

6-

9 
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та 

60 

 

15 Тапсыр

маны 
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және 
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қ 
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гі типте 
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5. Пәннің оқу-әдістемелік картасымен қамтамасыз етілуі 
№№ Курс бойынша оқулықтар мен оқу 

құралдарының атауы 

КарМУ 

кітапханасындағы 

оқулықтар мен оқу 

құралдарының саны 

1.Негізгі әдебиеттер* 

1 Бидосов Э. Математиканы оқыту методикасы. 

Алматы. Мектеп, 1989ж. 
15 

2 Әбілқасымова А.Е. және басқалар. Математиканы 

оқытудың теориясы мен әдістемесі. Алматы-1998ж. 
2 

3 Антонов Н.С., Гусев В.А. Современные 

проблемы методики преподавания математики.- 

М.: Просвещение, 1985. 

28 

4 Беспалько В.П. «Слагаемые педагогической 

технологии». Педагогика.1989. 
4 

5 Блох А.Я. и др. Методика преподавания 

математики. Общая методика. - М.: 

Просвещение, 1985. 

14 

6 

 

Виленкин Н.Я. и др. Современные основы 

школьного курса математики. – М.: 

Просвещение, 1980. 

16 

7 Гусев В.А.«Психолого-педагогичес 

кие основы обучения математике». М.: ВербуМ-

М.- 2003. 

5 

8 Саранцев Г.И. Сборник упражений по методике 

преподавания математики в средней школе. 

Учебное посбие для студентов-заочников 3-4 

курсов физ.-мат.фак.пед.институтов.–М. 

Просвеще 

ние, 1983 

9 

9 Лабораторные и практические работы по методике 

преподавания математики. Учебное пособие для 

студентов физ-мат. спец. пед. ин-тов /Е. И. Лященко, 

К. В. Зобкова, Т. Ф. Кириченко и др.; Под ред. Е. И. 

Лященко. – М.: Просвещение, 1988 

80 

10 

 

Темербекова А.А. Методика преподавания 

математики. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Гуманнит. Изд. центр ВЛАДОС, 

2003. 

5 

2.Қосымша әдебиеттер** 
11 Гнеденко Б. В. Формирование мировоззрения 

учащихся в процессе обучения 

10 
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математике:Библиотека учителя математики.–

.:Просвещение, 1982. 

12 Математика. Математическая модель (статьи). 

Математическая энцикло 

педия, 1982, т.3 

2 

13 Фридман Л.М.Психолого-педагогичес 

кие основы обучения математике в школе. – М.: 

Просвещение, 1983 

7 

14 Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. – 

М.: Педагогика, 1980. 

7 

15 Алдамуратова Т.А. Математика:  Учебник для  6 кл. 

общеобр. школы. – Алматы: Атамұра, 2002.  

10 

16 Алгебра и начала анализа: Учебник (Пробный 

вариант). Для 10-11 классов общеобр. школы 

естественного и физико-математического профиля./ 

Н.Темиргалиев. – Алматы: Жазушы, 2002. 

3 

17 Григорьева Т.С. Задачи оптимизации в школь 

ном курсе математики. - Караганда: 2008. 

21 

2.1 Мерзімдік әдебиеттер (басылымдар) тізімі 
18 Журналы – «Математика в школе», М: 

«Школьная пресса», с 1949 г.  
- 

19 Приложение «Математика»  к газете «Первое 

сентября»,  с 2006 г. 
- 

20 «Математика в казахстанской школе», -

Алматы, «Education PRESS», с 2007. 
- 

21 «Мұғалім.KZ серия «Математика.Информати 

ка». Изд.:Мұғалім.KZ, 2011.  
- 

2.2 Электрондық оқулықтар мен оқу құралдары тізімі 
22 Бертісқанова К.Т. «Теория и методика обучения 

математике» пәні бойынша электронды оқу құралы.  

Қарағанды, 2009 ж. 

- 

23 Бердалиева А.А. «Математиканы оқыту теориясы 

мен әдістемесі» пәнінен дәрістер курсы, Қарағанды, 

2008ж.   

- 

24 Бердалиева А.А. «Математиканы оқыту теориясы 

мен әдістемесінің қосымша тараулары» пәнінен 

дәрістер курсы, Қарағанды, 2008ж 

- 

 

2.3 Интернет кӛздері 
25 www.obrasovanie.ru - 
26 www.znanie.ksu.kz - 
27 www.znanie.kz   - 
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6. Лекциялық кешен (лекция тезисі) 

 

№ 1-2. Лекция тақырыбы. Математиканы оқыту әдістемесі 

пәні, мақсаты мен міндеттері, мазмұны мен құрылымы. Болашақ 

математика мұғалімінің әдістемелік дайындығының қазіргі жайы 

және даму перспективалары, тарихы. Әдістемелік ғылымның 

және оның басқа ғылымдармен байланысын тағайындау. 

 

Математика әдістемесі жеке ғылым ретінде XIX ғасырдың 

ортасында қалыптасты. Алғаш рет математика әдістемесі 

швейцар педагогы Г.Песталоцци (1746-1827жж.) еңбектерінде 

жарық кӛрді: 1803 жылғы «Наглядное учение о числе» еңбегі.  

Әдістеме –грек сӛзінен алынған. Математиканың әдістемесі 

(кейде оны дидактика немесе математика педагогикасы деп те 

атайды)  – әртүрлі жастағы топтар оқушыларын қоғам талаптары 

мен оқыту мақсатына сай математикаға оқыту заңдылықтарын 

зерттейтін педагогика саласы  болып табылады.  

Математиканы оқыту әдiстемесi ең алдымен математика 

ғылымымен тiкелей байланысты дамиды. Сондықтан да 

математика әдiстемесiнiң мазмұны мен даму барысын дұрыс 

бағдарлап түсiну үшiн математика ғылымының даму тарихынан 

мағлұматтар бiлу қажет. Математиканың даму тарихын тӛрт 

кезеңге бӛледi: 

1. Математиканың тууы; 

2. Тұрақты  шамалар немесе элементар математика кезеңі; 

3. Айнымалы шамалар немесе жоғары математика кезең;.  

4. Қазіргі математика кезеңi. 

Математика мен математиканы оқыту тарихи тұрғыда 

қарбалас жүредi, ӛйткенi адамзат қоғамының  тiршiлiк етуiнiң 

негiзгi шарттарының бiрi - ұрпақтан ұрпаққа ғылым, бiлiм 

ауысуы, яғни оқу, оқыту дәстүрiнiң қалыптасуы болып табылады. 

Математика әдiстемесiнiң алдына қойылатын ең күрделi мәселе - 

iрiктеу, сұрыптау мәселесi, яғни мұқият мол қорланған 

математикалық мұра iшiнен қазiргi заман талабына сай, 

оқушылардың ой-ӛрiсiне, күш-қабiлетiне лайық келетiндерiн 

таңдай бiлу проблемасы. Осыған байланысты математика оқу 

пәнiнiң мазмұны үнемi ӛзгерiп отырады. Математиканы оқыту 

әдiстемесi ӛзара тығыз байланысты үш сауалға жауал беруге тиiс: 
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1) Математиканы не үшiн оқу керек? 2) Ненi оқыту керек және 

қандай тәртiппен, ретпен оқыту керек? 3) Математиканы қалай 

оқыту керек? Осыған сәйкес математика әдiстемесiнде үш негiзгi 

кешендi проблема туындайды. Олар: 1) мектеп (немесе басқа оқу 

орны) математика курсының мазмұны жайлы проблема; 2) осы 

курстың құрылымы туралы проблема; 3) оқыту әдiстерi жайлы 

мәселе. 

Бағдарламалар мен жаңа мектеп оқулықтарына талдау әрбiр 

сыныпқа арналған оқулықтарда, мұғалiмдерге арналған қосымша 

кiтаптарда келтiрiледi. Ал «математиканы қалай оқыту керек» 

деген мәселе «математиканы оқыту әдiстемесі» пәнiнiң еншісіне 

тиеді. Оның жалпы құрылымын мынадай сүлбемен кӛрсетуге 

болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика әдiстемесiнің құрамы, зерттеу әдiстерi, басқа 

ғылымдармен байланысы. 

Әдiстеменi шартты түрде үш тарауға бӛлуге болады: 1) 

математиканы оқытудың жалпы әдiстемесi (оқыту принциптерiн, 

әдiстемесiн т. б. оқып үйрену); 2) математиканы оқытудың 

арнаулы әдiстемесi (мысалы, мектеп математика курсында 

функцияларды оқыту әдiсi); 3) математиканы оқытудың нақты 

әдiстемесi. Бұл тараудың ӛзi екi бӛлiмнен турады: а) жалпы 

әдiстеменiң дербес меселелерi (мысалы, Х сыныпта сабақтарды 

жоспарлау);  ә) арнаулы әдiстеменiң дербес меселеле (мысалы, 

«үшбұрыштар» тақырыбын оқыту әдістемесі). 

Математиклық 
іс-әрекеттікке 

оқыту 

Математикалық идеяларды 

қалыптастыру, дамыту 

Жалпы әдістер Арнайы әдістер 

Оқыту мазмұны Оқыту әдістері 

Нені оқыту  Қалай оқыту  

Математикалық әдістеме 
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Математикаға әдiстемесi басқа теориялық ғылымдардың 

барлығына ортақ ғылыми зерттеу әдiстерiмен қатар ӛзiне тән 

әдiстердi пайдаланады. Педагогикалық, әдiстемелiк әдебиеттерде 

математиканы оқыту әдiстемесiне тән мынадай зерттеу әдiстерiн 

бӛлiп атап жүр:1) математика және математикалық бiлiм  беру 

тарихын зерттеп, пайдалану; 2)математиканы оқытудың 

жинақталған озық тәжiрибелерiн (ӛзiмiзде және шет елдерде) 

жинақтап, зерттеп пайдалану; З) математика ғылыми идеяларын, 

әдiстерiн, тiлiн пайдалану және оларды дидактикалық ӛңдеу;4) 

эксперимент. 

Математиканың дидактикасына математикалық ғылымдар да 

әсер етедi. Олар мектеп математика курсын дамытуға, оның 

мазмұнын жаңартуға (модернизация) тiкелей қолғабыс жасайды. 

Математика әдiстемесi психология ғылымының ең әуелi, 

педагогикалық психологияның ұғымдары мен заңдарын кеңiнен 

қолданады. Оқыту үстiнде тану үрдiсiнiң негiзi ретiнде қабылдау 

категориясының қызметi күштi болады, оқыту елес пен зердеге 

берiк сүйенетiн әрекет болып табылады.  

Логика, ғылымының математиканы оқыту барысында 

оқушыларды ғылыми жолмен ойлаудың негiзгi ережелерiн 

қалыптастыруда ерекше маңызы бар. Сондықтан математика 

әдiстемесi дәстүрлi логика мәселелерiне үлкен мән бередi. 

Математиканы оқытудың мақсаттары.  

Математиканы оқыту бүкiл мектепке тән үш жалпы 

мақсатты кӛздейдi: а) бiлiм беру; ә) тәрбиелеу; б) ӛмiрлiк- 

практикалық бiлiм-дағды дарыту. 

1. Математиканы оқытудың бiлiмдiк мақсаты барлық 

оқушыларды математика ғылыми негiздерi туралы жүйелi 

бiлiмдермен және оларды толық, сапалы да берiк игеруге қажеттi 

бiлiктiлiктермен, дағдылармен қаруландыру болып табылады. 

Осындай бiлiм алу нәтижесiнде оқушылардың ақыл ойы дамиды. 

Оқушыларға математикалық бiлiм дағдылар жүйесiн 

берумен қатар, математика пәнi мектепте басқа да бiлiм беру 

мiндеттерiн атқарады. Олар: а) оқушылардың бiздi қоршаған 

ақиқат болмысты танып бiлудiң математикалық әдiстерiн 

игеруiне жәрдемдесу; ә) оқушыларды ауызша және жазбаша 

математика тiлiне үйрету (қарапайымдылық, анықтық, қысқа да 

нұсқалық, толықтық); б) оқушыларды математика бойынша алған 
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бiлiм, дағдыларын оқу және ӛз бетiмен бiлiм алу барысында 

белсендi түрде бiлуге үйрету. 

2. Математиканы оқытудағы тәрбиелiк мақсат - 

математиканы үйрету барысында оқушыларды жан-жақты 

тәрбиелеуге мүмкiндiк беретiн барлық қолайлы мезеттердi 

пайдалану болып табылады. Тәрбиенің кейбiр негiзгi түрлерiн 

кӛрсете кетейiк. Олар: а) оқушыларда ғылыми дүние танымын 

қалыптастыру.; ә) шәкірттерде озық моральдық қасиеттер 

қалыптастыру; б) эстетикалық тәрбие.  

3. Математиканы оқытудың бiр мақсаты ӛмiрлiк - 

практикалық мақсат болып табылады. Ол мынадай мiндеттердi 

жүзеге асыруға бағыттаған: 

а) математика пәнiн оқыту барысында алған бiлiмдердi ӛмiрлiк 

практиканың қарапайым есептерiн шешуге, физика, химия, сызу, 

ақпараттану және есептеу техникасы негiздерiн т. б. пәндердi 

оқып үйренуге пайдалана бiлу; 

ә) математикалық құралдар мен аспаптарды пайдалана алу; 

б) шәкiрттердiң ӛз бетiнше бiлiм алуын қамтамасыз ету; 

в) политехникалық оқуды жүзеге асыруға қолғабыс тигiзу. 

Математикалық бiлiм беру реформасының идеясын iске 

асыру әрекеттерi қазiр негiзгi екi бағытта жүргiзiлуде. 

1. Оқу пәнi ретiнде математика мазмұнын ӛзгерту, бұл 

ӛзгерiс ескi дәстүрлi «классикалық математика» негiзiнде емес, 

«қазiргi» математика негізінде жүргізілуі тиіс. Осыған сәйкес 

мектепте математиканы оқытудың жүйесі мен әдістерін қайта 

қарастыру қолға алынды. 

2. «Классикалық» математиканың мәнi ескiрген кейбiр 

мәселелерiн алып тастап, оның орнына қазiргi математиканың 

кейбiр тарауларынан негiзгi мағлұматтар енгiзу жолымен 

мектептегi математика курсын бiртiндеп жаңарту (модернизация). 

Мектептегi математикалық пәндер арасындағы және математика 

оқу пәнi мен практика арасындағы байланысты күшейте түсу 

идеясы басшылыққа алынады. Бұл да оқыту әдiстерiн қайта 

қарауды талап етедi. 

Әдебиет: [1, 2, 3, 4,8]; [11-13];[18-21].;[22,23,24]; [25-27]. 

 

№ 3-5. Лекция тақырыбы.  Болашақ математика мұғалімдерін 

әдістемелік дайындау мәселелері (бақылау, тәжірибе мен ӛлшеу, 
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салыстыру мен ұқсастық, анализ мен синтез, индукция және 

дедукция).  

 Дидактикада  математикаға  оқыту әдістерін оқушыларды тиімді 

оқыту құралы ретінде қарастырады. Осы әдістерге тоқталайық.    

 Бақылау. 

Бақылау зерттелінетін объектілерді мақсатты және жүйелі түрде  

тікелей  қабылдау арқылы зерттейтін әдіс. Бақылау деп қоршаған 

ортаның табиғи жағдайда қарастырылатын жеке объектілері мен 

құбылыстарының қатынастарын және қасиеттерін бәз қалпында 

зерттеп , айқындау әдісін айтады.    Бақылаудың қабылдаудан 

ӛзіндік ерекшелігі бар. 

Қабылдау. Қабылдау  деп объектінің біздің сезім органдарымызға 

әсер ету кезінде санамызда тікелей бейнеленетін құбылысты 

айтады. Ал объектіні бақылау сол объектіні қабылдауды қамтиды. 

    Психологтар объектілерді қабылдаудың мазмұны және 

бағыттылығы бізді қоршаған ақиқат дүние туралы адамның 

қандай білімдері , тәжірибесі бар екендігіне байланысты 

болатындығын анықтаған.  

Эксперимент (тәжірибе)-танып білудің ең тиімді әдістерінің бірі 

болып табылады. Тәжірибе деп объектілер мен құбылыстардың 

табиғи күйі мен дамуына жасанды жағдайлар туғыза , отырып 

оларды жасанды түрде бӛліктерге мүшелеп , басқа объектілермен 

және құбылыстармен біріктіру арқылы зерттеу әдісін түсінеді. 

Зерттеушінің тікелей белсенді  араласуы арқылы зерттелетін 

объектінің қасиеттерін анықтау мақсатында әдейі арнап қажетті 

жағдайлар туғыза отырып танып білу әдісі. 

  Тану қызметінде орындалатын жұмыстың мазмұнына қарай 

эксперимент тексеруші және демонстрациялау болып бӛлінеді . 

Эксперимент объектінің тікелей ӛзін немесе оның моделін 

қарастыру арқылы жүзеге асырылады.Ғылыми тануда ойлау 

арқылы жүргізілетін эксперимент ерекше орын алады.Ойша 

эксперимент негізінде мынадай амалдар арқылы жүзеге 

асырылады: 

1) белгілі бір ереже бойынша зерттелінетін объектінің ойша 

моделі құрылады , яғни идеалданған объект жасалынады; 

2) моделге әсер ететін идеалданған жабдықтар мен құралдар 

құрылып , идеаландырылған шарттар да жасалынады; 
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3) ойша эксперименттің барлық кезеңдерінде , ғылымда 

қалыптасқан объективті заңдылықтарды саналы да дәл пайдалану, 

деректерді қолдану кезінде абсолюттік еркіндікке жол бермеу. 

      Нақтылы (реальды ) эксперименттің элементтері мыналар:  

мәселені қою және болжам жасау;обьектілерді зерттеудің 

эксперименттік алғы шарттарын жасау;салдарды белгілеу және 

оның себептерін тағайындау;жаңа құбылыстарды және олардың 

ұқсастығын сипаттау. 

Эксперимент жаңа ұғымдарды енгізу және математикалық 

объектілердің қасиеттерін кӛрсететін жаңа фактілерді тағайындау 

үшін ӛткізіледі . Эксперименттің нәтижесін индуктивтік жолмен 

жалпы заңдылықтарды байқауға , логикалық дәлелдеулердің 

идеасын шығаруға пайдаланылады. 

    Кез келген тәжірибе бақылаумен тығыз байланыста болады . 

Тәжірибе жасаған адам тәжірибенің барысын яғни объектілермен 

құбылыстарды зерттегенде тиісті жасанды жағдайлардағы 

олардың күйін , ӛзгеруін және дамуын бақылайды. 

    Бақылау мен тәжірибе математикалық зерттеулерде аз 

қолдансада, олардың маңызы зор. 

Бақылау мен тәжірибе математикалық заңдылықтың тек ең 

қарапайым түрлерін ғана кӛрсете алады , сондықтан оны 

математикалық фактілердің қатаң негіздемесі ретінде қабылдауға 

болмайды. 

Салыстыру. Салыстыру деп оқып үйренетін объектілердің 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ойша тағайындау әдісін 

айтады. Салыстыру әдісін қолданғанда мына принциптерді 

басшылыққа алған жӛн : 

А) салыстырылатын объектілер біртекті болу керек 

Б) оқып үйренетін объектілер айрықша мәні бар белгілер 

бойынша салыстырылуы тиіс.Мысалы, кӛпбұрыштар,бұрыштары, 

қабырғаларының орналасуы, периметрі және ауданы бойынша 

салыстырылады ; 

В) объектілерді салыстыру толық аяқталуы тиіс . 

      Әдетте , объектілерді салыстыру әдісін олардың қасиеттерін 

немесе айрықша белгілерін ажыратуға қолданады. 

Аналогия және модельдеу 

      Математикалық объектілердің кейбір қасиеттерін оқып үйрену 

барысында, ол қасиеттердің басқа бір бұрыннан белгілі 
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объектілердің қасиеттерімен сәйкес келіп қалуы мүмкін. Осындай 

сәйкестіктерді тағайындау нәтижесінде, ол объектілердің басқа 

қасиеттері де сәйкес келеді деп жорамалдауға болады. Осы 

түрдегі пайымдау аналогияның негізін қалайды.Аналогия( грекше 

analogia-сәйкестік, ұқсастық) - объектілердің кейбір белгілерінің 

ұқсастығына сүйеніп, олардың басқа белгілерінің де ұқсас 

болатындығы туралы қорытынды шығаратын таным әдісі. 

Аналогия бойынша қорытынды жасауды сүлбелік түрде былай 

кӛрсетуге болады. Егер қарастырылып отырған А және В 

объектілерінің ортақ қасиеттері с1, с2,..., сn болып және А объекті 

тағы да d деген қасиетке ие болса, онда В-да d қасиетке ие болады 

деген қорытынды жасалынады.  

   Аналогия бойынша қорытынды ықтимал ғана болады. Ол 

ғылыми болжау жасаудың қайнар кӛзі бола отырып, ғылыми 

ізденіс жасауда үлкен маңызға ие.  

   Аналогияның айрықша сипаты - бір жүйедегі қатынастар мен 

қасиеттерді екінші жүйеге кӛшіру болып табылады.  

Оқушылардың бір объектіні оқып үйренудегі білімдерді екінші 

объектіге кӛшіру қабілетін қалыптастыру, оқытудағы ең маңызды 

мәселе.                                                                                                                                         

Модельдеу.  Аналогия бойынша ой қорыту ақпаратты бір 

объектіден екінші объектіге кӛшіру ретінде кең мағынада 

түсініліп, модельдеудің гносеалогиялық негізін құрайды.  

Модельдеу – объектіні(түпнұсқаны), оның моделін ( кӛшірмесін) 

жасау арқылы, ол кӛшірмені зерттейді. Объектінің кӛшірмесін 

жасағанда сол объектінің зерттеушіні қызықтыратын белгілі бір 

жақтары сақталып қалады. 

Модельдеу деп таным қызметінде бір жүйені–түпнұсқаны– 

онымен ұқсастық қатыста болатын жүйемен ауыстыратын, қандай 

да бір нақты  немесе ойша елестетілетін жүйе түсініледі. Модель 

арқылы түпнұсқа туралы мағлұматтар алуға болады. Модельдің 

айтарлықтай бір ерекшелігі оның түпнұсқасымен сәйкестігінде ( 

ұқсастығында) бұл ұқсастық кеңістіктік, физикалық немесе 

функционалдық болуы мүмкін. Бірақ, олар ұқсастықтың 

критерийі ретінде айқын тұжырымдалуы тиіс. Осы ұқсастық 

модельді зерттеу кезінде алынған нәтижелерді түпнұсқаға қайта 

кӛшіруге мүмкіндік береді.  
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Модельдер материалды және идеалды болуы ықтимал. 

Біріншісі, болмысы жағынан табиғи заңдарына бағынатын табиғи 

объектілер болады. Екіншісі, дүниені сәйкес таңбалық пішінде ( 

формада) бейнелейтін идеалдық құрылым болып, логикалық 

ойлау заңдары бойынша ӛмір сүреді. 

 Материалдық модель екі түрге бӛлінеді: заттық-физикалық, 

заттық-математикалық. Идеалды модельдің де негізгі екі түрі бар: 

идеалдандырылған модельдік түсінік және таңбалық модель. 

Аталған модельдердің қайсы түрі қолданылатыны, қарастырылып 

отырған объектінің ерекшелігіне және мәселенің танымдық 

сипатына байланысты болады. 

Заттық-физикалық модель физикалық табиғаты жағынан 

түпнұсқаға ұқсас және одан тек кейбір параметрлердің сандық 

мәндерінде айырмашылығы болады ( сызықтық ӛлшемдері, әсер 

ету күшінің шамасы, жылдамдық, үдеукдің шамасы, т. б.) ғылыми 

зерттеу практикасында физикалық табиғаты жағынан 

түпнұсқадан ӛзгеше модельдер де пайдаланылады, бірақ олар 

математикалық тәуелділіктер арқылы сипатталады. Мұндай 

түрдегі модельдерді заттық-математикалық модельдер деп атайды  

 Теориялық зерттеулерде идеалдық модельдер жиі қолданылады.  

 Кез келген ― модельдік‖ зерттеудің мынадай құрылымы болады: 

1) мәселені ( есепті) қою; 

2) модель құру немесе сол модельді таңдап алу; 

3) модель зерттеу; 

4) модель арқылы алынған білімдерді түпнұсқаға кӛшіру. 

    Мектептегі математика сабақтарында ― модель‖ термині 

кӛбінесе тар мағынадағы, геометриялық фигураларды 

бейнелейтін ағаштан, шыныдан, сым темірден т. б. жасалған 

кӛрнекі құрал ретінде қолданылып жүр. Бірақ ― модель‖ 

терминінің бұл мағынада қолданылуы, оның жалпы түсінігіне 

қайшы келмейді.   Мектептегі математиканы оқыту үрдісінде 

нақтылы есептердің математикалық, дәлірек айтқанда логикалық-

математикалық модельдерін құру жұмыстары да жүргізіледі. Бұл 

жағдайда есептің моделі есептің ӛзіне қарағанда жоғары 

деңгейдегі абстракцияға сәйкес келеді. Нақтылы мазмұндағы әр 

түрлі есептердің бірдей логикалық-математикалық моделі болуы 

мүмкін. 
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 Математика сабақтарында дәстүрлі қалыптасқан теңдеу құру, 

белгісіздің мүмкін мәндерін анықтау, белгісізді белгілеу т. б. 

терминдердің орнына жоғары сыныптарда есептің математикалық 

(логикалық-математикалық) моделін құру, есептің шартын 

логикалық-математикалық модель тіліне аудару және т. б. 

терминдерін қолдану тиімді. әрине, бұл жерде қандай да бір жаңа 

термин енгізу жӛнінде сӛз болып отырған жоқ, мектеп 

математикасын оқыту барысында математиканың идеяларын 

біртіндеп енгізу мәселесі қозғалуда. Дұрыс игерілген терминдер 

бос сӛз емес, олар ұғымдардың, идеялардың белгіленуі екендігін 

ұмытпағанымыз жӛн.  

  Бұл мәселелерге оқушыларды дайындау үшін мектеп 

математика курсына арнайы жаңа тақырыптар енгізудің қажеті 

жоқ. Мектептің оқу материалында математикалық модельдеу 

элементтері жеткілікті, оқу үрдісінде оларды кӛрсетіп және 

түсіндіріп отыру керек.      

 Жалпылау жӛне нақтылау 

    Теориялық мәселелердің қүрылуы мен қорытындылаудың кӛп 

тараған,   қарапайым әдістерінің бірі жалпылау. Жалпьшаудың 

методологиялык негізін, бізді қоршаған дүниенің заттары мен 

кұбылыстарының ӛзара шарттылығы туралы диалектиканың 

қағидалары құрайды. Қарапайым жалпылаудың ӛзі, дүниенің 

байланысын адамның терең түсінуінің негізін калайды. 

    Математикада жалпылау деп М жиынының элементтерін 

қарастырудан N жиынына ӛту, N жиынының ӛзіне тән ішкі 

жиыны болатын және М жиынымен изоморфты N
1
 жиынын 

қарастыру, ал нақтылау, керісінше екінші жиынның элементтерін 

қарастырудан бірінші жиынның элементтерін қарастыруға кӛшу 

деп түсініледі. 

    Оқушыларға жалпылау мен нақтылаудың мәнін түсіндіру үшін 

оны теориялық жиын тұрғысынан қарастырудың дербес 

жағдайына кӛшу керек. Айталық, М—N жиынынын ішкі жиыны 

болсын, онда M-нен N-ге ӛту жалпылау, ал керісінше болса  

нактылау болады. 

    Нақтылау кезінде берілген жиынның элементтерін 

қарастырудан оның ішкі жиыныньщ элементтеріне кӛшу жүзеге 

асырылатын болса, онда берілген жиьнның элементтері үшін 
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тағайындалған барлық қасиеттер, оның ішкі жиынының 

элементтерінің қасиеттері болады. 

     Жалпьшау кезінде қандай да бір жиынды карастырудан оны 

қамтитын жиынға кӛшу жүзеге асады. Сондыктан, алдымен 

бірінші жиынның барлық қасиеттері дәлелденеді де, одан соң 

бірінші жиын үстіндегі барлық қасиеттер дәлелденеді. Осылайша 

ӛтпелі кезеңде, жиынның кейбір қасиеттері сол кұйінде сакгалып 

қалады да, кейбірі ӛзінің күшін жояды, ал кейбір касиеттері 

жалпыланған түрде түсіндіріледі.  

    Жалпылау мен нақтылауға оқытып үйрету үшін мүмкін 

болатын барлық жағдайларды қарастыру керек. Ол мектеп 

математика курсындағы ұғымдарды қалыптастыру, есептер 

шығару, кейбір тақырыптар мен белімдерді кайталау кезінде 

жүзеге асырылады. Жалпылау мен нақтылауға оқушыларды  

үйрету максатты және жүйелі түрде жүргізіліп отырылуы тиіс. 

Оқушылардың жалпылау мен нақтылауды нәтижелі меңгеруінің 

негізгі кӛзі, олардың құрылысын білуінде. 

    Жалпылау — бұл: 

а) қарастырылып отырған объектілерді салыстыру; 

ә) олардың ішіндегі ең бастысын, жалпы белгілерін бӛліп  алу; 

б)оларды осы белгілер бойынша біріктіру.                                          

Объектілерді жалпы белгілері бойынша біріктіру былай 

жүргізіледі: 

   1)  не тұрақтыны айнымалымен алмастырады; 

   2)  не зерттелінетін объектіге қойылатын шектеулер жойылады. 

    Нақтылауда — не айнымалы тұрақтымен алмастырылады 

немесе зерттелінетін объектіге қандай да бір шектеу қойылады. 

Индукция және дедукция ӛзара байланысты таным әдістері. 

Бұл әдістердің бӛлінуі ой қорытулардың индуктивтік және 

дедуктивтік болып ажыратылуына негізделген. Индукция (лат. 

Inductiо-бағыттау), дедукция (лат. Deductio – қорытындылау, 

шығару) терминдерінің үш мәні бар: 

1) ой қорытулардың түрлері; 

2) зерттеу әдістері; 

3) материалды баяндау формалары. 

Индукция. Индукция деп әдетте объектілер класының 

бӛліктері туралы білімдер негізінде ол класс туралы қорытынды 

жасау, яғни жекеден жалпыға ӛтудегі ой қорыту түсініледі. 
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Индукция туралы кең мағынада, ойлау қозғалысының жеке 

жағдайлардан жалпы жағдайларға кӛшу нәтижесіндегі таным 

әдісі, тану амалы деп айтуға болады. Жалпы алғанда, 

математикада индуктивті әдіс деп тәжірибе арқылы тексерілген 

және дұрыстығы қатаң түрде тағайындалған теориялық сипаттағы 

айғақтар негізінде жаңа қорытындылар және теориялар алу деп 

түсініледі . 

Индуктивтік зерттеулерде негізгі орын алатын индуктивтік 

ой қорыту болып табылады. Олар мынадай негізгі топтарға 

бӛлінеді: толық индукция және толымсыз индукция. 

Толық индукция – объектілер класы туралы, ол объектілер 

класының барлығын түгел қарастыру арқылы жалпы қорытынды 

шығаратын ой қорыту. Толық индукция бойынша жасалынған 

қорытындының дұрыстығына ешқандай күмән келтірілмейді, 

сондықтан да ол дәлелдеулерде кең түрі қолданылады  

Толымсыз индукция объектілер класының барлығын түгел 

қарастырмайтын тиянақтар арқылы жалпы қорытынды 

шығаратын ой қорыту. 

 Толымсыз индукцияның үш түрі бар: 

а) жай санап шығу арқылы немесе әйгілі индукция, яғни 

бақыланып отырған деректердің ішінде жалпылаумен бір де бір 

қайшылыққа келмейтін жағдайдағы ой қорыту; 

ә) деректерді таңдап алу арқылы индукция, мұнда деректерді 

қалай болсасолай емес белгілі бірпринциптер бойыншакездейсоқ 

пайымдау жасау ықтималдығы кем болатындай етіп таңдап 

алынады; 

б) ғылыми индукция объектілер класының барлығына 

қатысты болатын, жеке объектілердің қажетті белгілерін немесе 

себептік байланыстарын білу негізіндегі ой қорытуболып 

табылады. Ғылыми индукция негізінде ықтималдық қана емес, 

күмәнсіз дұрыс қорытынды жасауға болады. 

Құбылыстардың себептік байланысын тағайындау ӛте 

күрделі үрдіс. Бірақ қарапайым жағдайларда құбылыстың 

себептік байланысын, себептік байланыс немесе ғылыми 

индукция деп аталатын әдістер арқылы, логикалық тәсілдер 

жәрдемімен тағайындауға болады. Ондай әдістер бесеу: жалғыз 

ұқсастық әдісі, жалғыз айырмашылық әдісі, ұқсастық және 
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айырмашылықтың бірлескен әдісі, ілеспе ӛзгеріс әдісі, қалдық 

әдісі. 

Жалғыз ұқсастық әдісі бойынша зерттелініп отырған 

құбылыстардың екі немесе одан да кӛп уақиғаларының бір ғана 

жағдайы ортақ, ал қалған барлық жағдайларда әртүрлі болса, онда 

осы жалғыз ұқсас жағдай берілген құбылыстың себебі болады деп 

есептейді.  

Жалғыз айырмашылық әдіс зерттелініп отырған 

құбылыстардың уақиғалары барлық жағдайларда ұқсас болып, бір 

ғана жағдайда ӛзгеше болса, онда осы ӛзгешелік (айырмашылық) 

құбылыстарды зерттетудің себебі болады. 

Ұқсастық және айырмашылықтың бірлескен әдісі екі әдістің 

комбинациясы болып табылады.  

Ілеспе ӛзгеріс әдісі бір құбылыстың пайда болуы немесе 

ӛзгеруі басқа бір құбылыстың белгілі бір қажетті ӛзгеріске 

ұшырауына әкеліп отырса, онда бұл екі құбылыс себепті 

байланыста болады.  

Қалдық әдіс, егер белгілі бір жағдайлар жиынынан тұратын 

күрделі құбылыс күрделі себептің салдарынан туындаса және осы 

жағдайлардың кейбіреуі құбылыстың себептік бӛлігі болатын болса, 

онда құбылыстың қалдығы басқа жағдайлардың нәтижесінде пайда 

болады.  

Бұл қарастырылған толымсыз индукцияның түрлері тану  

үрдісінде үлкен рӛл атқарады. Толымсыз индукция зерттелінетін 

объектінің барлық жақтарын қарастыруды аяғына дейін күтпей-

ақ, ғылыми ізденіс жолын қысқартып, жалпы жағдайдағы 

заңдылықтарды ашуға мүмкіндік береді. Оның маңыздылығы да 

сонда. Бірақ толымсыз индукция тәсілімен ашылған қорытынды 

әр уақытта дұрыс бола бермейді. Сондықтан индуктивті жолмен 

алынған білімдерді тексеріп отыруға тура келеді. 

Толымсыз индукцияны оқыту үрдісінде пайдалану 

оқушыларды абстрактілі ойлауға тәрбиелеуге игі әсерін тигізеді, 

олар абстрактілі ойлау негізінің не екенін сезініп, математикалық 

түсініктерді жинақтауды қамтамасыз етеді. 

Толымсыз индукция, кӛрнекілікті орынды пайдалану 

жӛніндегі дидактикалық принцип пен нақтылы абстрактілікке 

ӛту, жеке жағдайларды қарастыру нәтижесіндежалпыны 

меңгеруімен үйлесіп жатады.  
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Дедукция. Дедукцияның мазмұнын тану әдісі ретінде 

құбылыстардың жалпы ғылыми қағидаларын нақтылы 

жағдайларда қолдану құрайды. 

Дедукция теориялық мәселелер формальды сипатталатын 

білімдер облысында (мысалы, математикада) үлкен рӛл атқарады. 

Қазіргі заман ғылымында формализациялау кең түрде қолданыла 

бастауына байланысты дедукцияның тану үрдісіндегі маңызы 

арта түсуде. 

Математикадағы дедуктивтік әдіс  деп  кейбір теориялық 

жүйелердің қатаң логикалық салдары болатын нақтылы деректер 

алу немесе ақиқат (бұрыннан белгілі немесе әзірше белгісіз) 

қорытынды шығару‖ деп түсініледі. 

Логикада дедуктивтік әдістің мынадай түрлері бӛліп 

кӛрсетіледі: аксиоматикалық, генетикалық (конструктивтік) және 

генетика-дедуктивтік. 

Аксиоматикалық әдіс бойынша ғылыми теорияны құрудың 

жолы мынадай: берілген теорияның негізі ретінде қандай да бір 

дәлелдеусіз жағдайлар (оған енетін анықтама берілмейтін 

ұғымдар) және постулаттар алынады, ал басқа барлық білімдер 

логикалық ережелер және заңдар бойынша қорытылып 

шығарылады. 

Аксиоматикалық әдістің дамуының үш кезеңі және оған 

сәйкес үш деңгейі бар: мазмұнды, формальды және 

формализацияланған.  

Аксиоматикалық әдіс заманалық ғылыми білімдердің 

маңызды құралы болып табылады. Ол ғылымдарда кең түрде 

қолданылуынан кӛрінеді. Қазіргі аксиоматикалық әдіс 

математиканың кӛптеген салаларында (геометрияда, сандар 

теориясында, жиын теориясында, т. б.) және математикалық 

логикада қолданылуда. 

Генетикалық әдіс аксиоматикалық әдісті негіздеудің 

қажеттігі нәтижесінде пайда болып және ол Д. Гильберттің 

еңбектерінде дамытылды.  

Егер аксиоматикалық әдісте бастапқы үшін элементтеріне 

логикалық амалдар қолдануға болатын пікірлер жүйесі алынса, 

генетикалық әдісте бастапқы үшін берілген объектілердің бар 

болуы және ол объектілерге қолданылатын іс әрекеттер жүйесі 

алынады. 
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Қазіргі кезде генетикалық әдіс математиканы негіздеу үшін 

кең түрде қолданылуда. 

Генетика-дедуктивтік әдістің мәні мынада: болжам ретінде 

жалпы жағдайлар алынады және одан шығатын жеке салдарлар 

эмпирикалық салыстырылады. Осы жағдайларды жеке 

деректермен растайтын және негіздейтін логикалық ережелер мен 

белгілерді де қамтиды. 

Генетика-дедуктивтік әдіс ұсынылған болжамды тексеретін 

және дәлелдейтін тәсілдердің бірі бола отырып, заманалық 

ғылыми танымда жаңалықты дедуктивтік жолмен дәлелдеудің 

құралы ретінде үлкен рӛл атқарады. Дедукция және индукция, 

біздің ойлауымыздың белгілі бір логикалық формасы және 

ғылыми білімдерді ұйымдастырушы ғана болып қоймай, танудың 

қандай да бір диалектикалық сәті ретінде де кӛрініс табады. 

Басқа тану әдістерінен дедукцияның ерекшелігі-берілген 

бастапқы білімдер ақиқат болғанда, оның дұрыс қорытынды білім 

беретіндігінде. Дедуктивтік зерттеу жүргізу барысындағы жалпы 

принциптер және заңдар ғылымдардың жаңылыс жолға түсіп 

кетпеуіне, шындық дүниенің құбылыстарын дұрыс түсінуге 

мүмкіндік береді. Бірақ осы негізде дедуктивтік әдістің ғылыми 

мәнін асыра бағалау да дұрыс болмаған болар еді. Дедуктивтік ой 

қорытулар үшін бастапқы білімдер керек болады. Міне, осы кезге 

дедукцияға индукция жәрдемге келеді. Сондықтан индукция және 

дедукция бірін-бірі толықтырып, ӛзара тығыз байланыста болады. 

Индуктивтік зерттеу жалпы теорияны, заңдарды, принциптерді 

тағайындауды алдына мақсат етіп қояды, яғни ӛзіне дедуктивтік 

әдістің кезеңдерін қосады, керісінше дедукция индуктивті 

жолмен алынған жалпы жағдайларсыз мүмкін емес. 

Математикалық индукция әдісі 

Индукция мен дедукцияның ӛзара байланысы жетілген 

индукция деп аталатын, математикалық индукция әдісін оқып 

үйренуде айрықша кӛрінеді. Бұл әдіс индуктивтік жолмен 

алынған қорытындыларды негіздеу қажет болған жағдайда 

қолданылады. 

Жетілген индукция қандай да бір математикалық деректерді 

зерттеуді мынадай кезеңдер бойынша жүргізеді: 

1) бақылау және тәжірибе; 

2) болжам; 
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3) болжамды негіздеу ( дәлелдеу). 

Математикалық индукция әдісі математикалық индукция 

принципіне негізделеді және былайша тұжырымдалады: 

Егер қандай да бір ұйғарым натурал сан n үшін 

тұжырымдалған болып, n=1 үшін дұрыстығы тексерілген болса 

және кез келген n=k болғанда дұрыс деп ұйғарылудан, n=k+1 

үшін дұрыстығы шықса, онда ұйғарым кез келген натурал сан n 

үшін дұрыс делінеді. 

Дәлелдеуге қолданылатын математикалық индукция әдісі 

мынадай болады: 

1-қадам. Теореманың   n=1  үшін дұрыстығы тексеріледі. 

2-қадам. Теорема кез келген  n=k  болғанда дұрыс деп 

ұйғарылады. 

3-қадам. Осы ұйғарымға сүйене отырып, теореманың  n=k+1  

үшін дұрыстығы дәлелденеді.  

Үшінші қадамның дұрыстығы және математикалық 

индукция принципі негізінде кез келген натурал сан n үшін 

теорема дұрыс деген қорытынды шығарылады. 

Анализ бен синтездің сипаттамасы.    

 Анализ деп обьектіні ойша (немесе іс жүзінде құрамдас 

элементерге) белгілерге, қасиеттерге, қатынастарға жіктеп 

олардың әрқайсын мүшеленген тұтастық жеке бӛлігі ретінде 

зерттеудің логикалық тәсілін, ойлау әдісін айтады. Синтез 

дегеніміз жеке элементерді бір тұтастыққа жинақтауға 

кӛмектесетін логикалық тәсіл.  

Анализ бен синтез іс жүзінде бірін-бірі толықтыра, 

қосарлана, ажырамай тұтас бір аналитикалық-синтез құрайды. 

Анализдің кӛмегімен күрделі есеп қарапайым есептерге жіктеледі 

де, ал синтез арқылы осы қарапайым есептердің шешулері бір 

тұтас болып біріктіріледі. Сондықтан анализ бен синтез 

математиканы оқыту процесінде ұғымдарды қалыптастыруға, 

теоремаларды дәлелдеуде есептерді шығаруда кеңінен 

пайдаланады. Анализ бен синтез әсіресе теоремаларды 

дәлелдеуде, есеп шығаруда зор роль атқарады. Мұнда 

талқылауды әртүрлі жолмен жүргізуге болады. Мәліметтерден 

бастап,олардың арасындағы байланыстарды тағайындап, 

ізделінетін шамаларға қарай (синтетикалық жол) және ізделінетін 

шамалардан бастап, ізделінетін шамалар мен мәліметтердің 
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арасындағы байланысты тағайындай отырып, мәліметтерге қарай 

(аналитикалық жол) жүреді.   

Кәзіргі кезде анализді кӛбіне салдардан себепке (осы 

салдарды туғызатын) ӛтетін ойлау әдісі ретінде түсінеді, ал 

синтезді – себептен салдарға ӛтетін ойлау әдісі ретінде 

қарастырады.  

Математиканы оқыту процесінде анализ бен синтез 

логикалық дәлелдеу әдісі ретінде алға шығады: анализде 

белгісізден белгілеге, ізделінілетіннен берілгенге қарай жүреді. 

Синтезде – кері жолмен, яғни белгіледен белгісізге, берілгеннен 

ізделітінге қарай жүреді.  

Кӛпшілік кітаптарда баяндау синтетикалық әдіспен 

жүргізіледі, себебі, синтез дәлелдеуді қысқа, жүйелі, дәйекті 

түрде баяндауға мұрсат береді. Жалпы логикалық мағынада 

синтез қарапайымнан күрделіге, себептен әрекетке, мәліметтен 

ізделінетінге қарай ой түю жолдарын бірлестіруді білдіреді. 

Басқаша айтқанда, теореманың шартынан мәлім сӛйлемдерді 

пайдалана отырып, логикалық салдар ретінде оның қортындысын 

алады .                                                                       

Синтетикалық әдіспен дәлелдеудің схемасы.   

Белгілі бір математикалық теореманың шеңберінді 

сӛйлемдердің (анықтамалардың, аксиомалардың, теоремалардың 

және олардың салдарларының) тобын А деп белгілейік. С 

теоремасының дұрыстығын дәлелдеу қажет болсын. Бұл үшін А 

белгілі бір сӛйлемдер тобы мен С теоремасының арасындағы 

логикалық байланысты орнату керек.  

А сӛйлемдер тобынан бастап, С теоремасының шарттарын 

пайдалана отырып, логикалық байланысты осы теореманың 

қортындысына ұштастырамыз. Сонда салдардың 1B  бірінші 

тобын аламыз. Қарапайым жағдайда бұл салдарлар біреу, кейде 

одан да кӛп болуы мүмкін. Бұдан соң салдардың 2B  екінші тобын 

аламыз, тағы сол сияқты, одан әрі 13,..., nBB  салдарларын ала 

отырып, nB  салдарлар тобына келеміз. Бұл топ С теоремасының 

қортындысыны әкеледі.  
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Бұл логикалық байланыстардың схемасы мына түрде 

болады:   CBBBBA n  ...21 , мұндағы 

nBBBBB ,...,,, 321  салдарлар тобының жиыны.   

Егер дәлелдеу барысында С теоремасының қортындысына 

қарама-қайшы ұғымға келсек, онда ол теорема дұрыс емес дейміз. 

Шындығында, синтетикалық қорыту логикалық тұрғыда мінсіз 

топшылаудан құрылғанда дұрыс нәтиже береді. Синтетикалық 

әдістермен теорема дәлелденеді немесе жоққа шығарылады.  

Синтетикалық әдіс әсіресе геометриялық материалдарды 

ӛткенде жиі пайдаланылады. Сонымен бірге, оқулық бойынша 

үйренгенде, ӛткен материалдарды пайдаланғанда оқушылар бұл 

әдіспен жиі ұшырасады. Дәлелдеуді баяндауда таза синтетикалық 

әдісті пайдалану, сабақта лекциялық әдісті қолдануға әкеледі. 

Мұнда оқушылардың ықыласы мен белсенділігі бәсеңдейді. Бұл 

жағдайда, оқушыларға оқытушының айтқанын кӛңіл қойып 

тыңдау, оқытушы ӛз баяндауын, оқушылар дәлелдеудің 

жоспарын түсінетіндей етіп, құрастыру қажет.   

Дәлелдеудің аналитикалық әдісі.   

Теореманың дәлелдеу жолы мен жоспарын іздестіру 

аналитикалық әдіс арқылы іске асарылады. Теореманы 

аналитикалық әдіспен дәлелдегенде, дәлелдеу синтетикалық 

әдістегі сияқты, оның шартынан қортындысына қарай емес, 

керісінше, дәлелдеу теореманың қортындысынан логикалық 

салдар ретінде шартын алады. Дәлелдеудің аналитикалық әдісі 

кемелденген және кемелденбеген талдау болып екіге бөлінеді.   

Кемелденген талдаудың мәнін тӛмендегі пікірден кӛруге 

болады: А-ның тура болуы үшін, В-ның тура болуы жеткілікті; В-

ның тура болуы үшін, С-ның тура болуы жеткілікті; С-ның тура 

болуы үшін, Е-нің тура болуы жеткілікті; бірақ Е-тура, сондықтан 

А-да тура.  

Кемелденген талдаудың схемасы. 

Кемелденген талдауға тән сипат CA  теоремасының 

қортындысынан логикалық салдарды шығара отырып, С-ге сәйкес 

CB 1  орындалатындай етіп 1B  пікірін - жеткілікті шартты 

сұрыптайды, одан соң 1B -ге сәйкес 12 BB   орындалатындай 

2B  жеткілікті шартын сұрыптайды, бұдан әрі 1nB -ге сәйкес 
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1 nn BB  және nB  орындалатындай В жеткілікті шартын 

алғанша, осы сұрыптауларды жалғастыра береді. Мұнда 

дәлелденетін теореманың А шартымен бірге, А және С-ге 

байланысты ақиғаттығы тағайындалған сӛйлемдердің берілген 

теореманың В тобында пайдаланылады. Кемелденген талдаудың 

логикалық схемасын былай жазуға болады:  

              nnn BBABBBBBBCB   ;,...,,, 123121    

Кемелденген талдау арқылы дәлелдеу дәйектілігімен, бұлтартпас 

айқындылығымен ерекшеленеді. Сондай-ақ, кемелденген 

талдаудан дәлелдеудің синтетикалық әдісін құруға болады. 

Сонымен бірге, оның мінсіздігі синтетикалық әдістен кем емес, ал 

дидактикалық тұрғыдан алғанда кейбір артықшылықтары бар. 

Кемелденген талдауда дәлелдеу неден бастау керектігін және 

қандай бағытта ізделетіні мейлінше анық кӛрсетіледі. Мұның ӛзі 

оқушылардың творчествалық қызметіне, ойлауына қолайлы 

жағдай туғызады.   

Кемелденген талдаудың тағы бір қыры-оқушылардың 

теоремаларды ӛздігінен оқып үйренуге, танымдық қызметі мен 

ойлау дербестігін пәрменді дамытуға мүмкіндік беретіндігі. 

Сондықтан мұғалім оқулықтарда синтетикалық әдістермен 

берілген дәлелдеулерді аналитикалық әдіске түрлендіруге күш 

салған жӛн.  

Осы теоремалардың кемелденген талдау арқылы тағы елеулі 

артықшылығы - дәлелдеудің дайын қадамдарының орнына, 

дәлелдеу үшін қалай ой қорту керектігіне жӛн сілтейді. Сонымен 

бірге, оның табиғилығы, дидактикалық бірліктерді кеңейтуге 

және эвристикалық әдістерді пәрменді қолдануға мүмкіндік 

береді.   

Кемелденбеген талдау. Дәлелдеудің аналитикалық әдісінің 

екінші бір түрі-кемелденбеген талдау.  

Дәлелденетін CA  теоремасының С қортындысынан ой 

қорту арқылы бірте-бірте nBBBC ,...,21   логикалық 

салдарларын алу жолы кемелдебеген талдау деп аталады. Мұнда 

nBBB ,...,, 21  белгілі бір теория шеңберінде ақиқаттығы 

тағайындалған салдарлар, бұл топты В деп белгілейік. 
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Кӛрсетілген логикалық салдарлардың мәні мынадай: уақытша 1B  

сӛйлемі тағайындалады деп ұйғарамыз. Осы сӛйлем мен В-нің 

басқа сӛйлемдеріне сүйене отырып, бір немесе бірнеше 

салдарларды сұрыптап шығарамыз және оны 2B  деп белгілейміз. 

Бұдан соң 2B  салдары мен B -нің басқа сӛйлемдерінен 

салдарлардың екінші 3B  тобын сұрыптап аламыз. Осы топта да 

бір немесе бірнеше салдарлар болуы мүмкін. Ақырында, осы 

жолмен nB  салдарын аламыз. Бұл салдар ӛзімізге белгілі бір 

сӛйлемге қайшы немесе бұрынан белгілі сӛйлем болуы мүмкін.  

Табылған салдар бір сӛйлемге қайшы болған жағдайда 

сӛйлемді жалған деп қорту қажет, яғни дұрыстығы ақиқат 

сӛйлемнің салдары емес, себебі жалған сӛйлемнің салдары 

әрдайым жалған болады. Ал nB  салдары белгілі сӛйлем болғанда 

1B  салдарына сәйкес кесімді қортынды айтуға болмайды. Себебі 

1B ақиқат та, жалған да болуы мүмкін. Ӛйткені, жалған 

сӛйлемнен салдар ретінде ақиқат сӛйлемді алуға болады. Демек, 

nB  салдарының ақиқаттығы 1B -дің ақиқаттығына кепіл бола 

алмайды. Расында, ақиқат салдарды логикалық ережелердің 

кӛмегімен жалған пікірде алуға болады. Мысалы, 5-3=3-5 дұрыс 

емес, ал мұның    22
5335   салдары ақиқат.  

Егер CA   теоремасына кемелденбеген талдауды қолдану 

nB  ақиқат салдарына әкелсе, онда логикалық салдарларды алу 

процесін   CBBBBAB nnn   1221 ...  синтетикалық 

әдісіне айналдырған жӛн.  

Егер математикалық теория мен логикалық ережелердің 

шеңберінде мұндай айналдыру мүмкін болса, онда кемелденбеген 

талдау синтетикалық дәлелдеудің құру жолын кӛрсетеді.  

Ал кемелденбеген талдаудан синтетикалық дәлелдеуге ӛту 

мүмкін болмаса, онда дәлелдеудің басқа әдістерін немесе 

кемелденбеген талдау бойынша салдарлардың тізбегін құрудан 

басқа жолын таңдау керек.    

Әдебиет: [1, 2, 3, 4,8];[11-13; [18-21];[22-24];[25-27]. 
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№6-8 Лекция тақырыбы.  Математикалық ұғымдар. 

Мазмұны мен ұғым кӛлемі. Тектік және түрлік ұғымдар. Ұғымды 

анықтау әдістері. Математикалық анықтамаларға талаптар. 

Оларды оқыту әдістемесі. 

 

Математикалық ұғымдар – адам миында бейнеленетін 

ақиқат әлемнің елеулі қасиеттері, формалары және сандық 

қатынастары.  

Егер алғашқы математикалық ұғымдар елестету және 

түйсіну арқылы тұжырымдалған болса, онда жаңа ұғымдар 

ғылымның дамуына байланысты басқа жолмен де құрылуы 

мүмкін. Олар алдыңғы ұғымдар негізінде қалыптасуы мүмкін. 

Ұғымның елеулі белгілері деп біртекті нәрселерді басқа 

нәрселерден айыруға әрқайсысы қажетті және бәрін бірге алғанда 

жеткілікті белгілердің жиынын айтады. Елеулі белгілер нәрсені 

сипаттайды және оны танып- білуге мүмкіндік береді.   

 Мәселен, Р ұғымының елеулі белгілері Р1, Р2, ... , Рn 

болсын. Мұның мәні: 

1. Егер бір жеке нәрседе кӛрсетілген белгілердің бірі болмаса, 

онда ол Р ұғымына енбейді; 

2. Егер бір жеке нәрседе осы белгілердің бәрі бірдей бар болса, 

онда ол Р ұғымына енеді. 

 Мысалы, параллелограммның елеулі белгілері: 

а) ол тӛртбұрыш;   

б) қарама-қарсы қабырғалары параллель;  

в) қарама-қарсы қабырғалары тең;   

г) диогональдары қиылысу нүктесінде қақ бӛлінеді;   

д) қарама-қарсы бұрыштар тең. 

Алайда «Параллелограмм» ұғымын анықтау үшін 

кӛрсетілген белгілердің бәрін бірдей айту міндетті емес, «а» және 

«б» пункттердегі, немесе «а» және «г» пункттердегі белгілерді 

айту жеткілікті. 

Сӛйтіп, «Параллелограммды» басқа фигуралардан айыру 

үшін жоғарыдағы елеулі белгілердің бәрін түгендемей-ақ 

олардың кез-келген елеулілерін кӛрсетумен шектелуге болады 

екен. Бұан шығатын қорытынды: ұғымды анықтауға арналған 

барлық ұғымдардың ішінен елеулі белгілері бірмәнді 

таңдалмайды.  
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  Нәрсенің елеусіз белгілері оны басқа нәрселерден айыруға 

және танып-білуге мүмкіндік бермейді.       

Ұғымның анықтамасына кіретін белгілері ӛзара тәуелсіз 

болуы тиіс. 

Әрбір ұғымның мазмұны мен кӛлемі болады. Ұғымның 

мазмұны деп нәрселердің ұғым қамтитын елеулі белгілерінің 

жиынтығын айтады. Ұғымның кӛлемі деп нәрселердің осы ұғым 

тарайтын жиынтығын айтады.  

Мысалы, «Үшбұрыш» ұғымын алайық. 

Бұл ұғымның мазмұны –үш қабырға, үш тӛбе және үш 

бұрыш, ал кӛлемі «барлық мүмкін болатын үшбұрыштардың» 

жиыны болып табылады. 

«Параллелограмм» ұғымының мазмұны – дӛңес жазық 

тӛртбұрыш, қабырғалары қос-қостан параллель, қарама-қарсы 

қабырғалары тең, диогональдары қиылысу нүктесінде қақ 

бӛлінеді, ал кӛлемі – осы белгілерге ие болатын барлық 

фигуралар. 

Ұғымның кӛлемі мен мазмұны арасында белгілі бір 

тәуелділік бар, яғни ұғымның мазмұнындағы ӛзгеріс, оның 

кӛлемін де ӛзгеріске ұшыратады және керісінше. 

Мысалы, «жазық тӛртбұрыш» ұғымының мазмұнына 

«қарама-қарсы екі қабырғасы параллель» деген қасиетті қосып, 

осы ұғымның мазмұнын кеңейтеміз. Сонда ұғымды барлық 

тӛртбұрыштардың емес, тек трапецияның елеулі белгілері ғана 

бейнеленеді. 

      Ұғымның мазмұнын тағы бір белгіге-«басқа екі қабырғасы да 

параллель» белгісіне кеңейтейік, ұғымның кӛлемін одан сайын 

тарылтамыз. Бұл жағдайда параллелограмдардың елеулі белгілері 

бейнеленеді. Сӛйтіп,  ұғымның мазмұнын кеңейту оның кӛлемін 

азайтуға әкеледі. Басқаша айтқанда, ұғымның мазмұны неғұрлым 

кең болса, оның кӛлемі соғұрлым тар болады.  

Ұғымның мазмұнына жаңа белгілерді қоса отырып, ұғымның 

кӛлемін бірлік обьектілерге дейін жеткізуге болады. 

Егер бір ұғымның кӛлемі басқа ұғым кӛлемінің бӛлігі болса, онда 

бірінші ұғым түрлік ұғым, ал екінші тектік ұғым деп аталады.  

«Тек» және «түр» атаулары салыстырмалы сипатта ғана болады. 

Мәселен, «параллелограмм» ұғымы «ромб» ұғымына қарағанда 
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тектік ұғым болады да, ал «кӛпбұрыш» ұғымына қарағанда түрлік 

ұғым болып табылады. 

Ұғымдардың анықтамасын құрғанда тектен түрге кӛшу 

амалы ұғымды шектеу, ал түрден текке кӛшу амалы ұғымды 

жалпылау деп аталады. Мәселен, «бӛлшек сан», «бүтін сан», 

«параллелограмм», «тік тӛртбұрыш», «кӛпжақ», «пирамида» 

ұғымдарды шектеудің, ал «рационал сан», «нақты сан», «куб», 

«тік бұрышты параллелопипед», «теңдеу», «теңдік» ұғымды 

жалпылаудың мысалдары болып табылады. 

Ұғымды шектегенде, оның мазмұны кеңейіп, кӛлемі 

тарылады. Ал ұғымды жалпылағанда оның мазмұны тарылып, 

кӛлемі ұлғаяды. 

Математикалық ұғымдардың анықтамасы және олармен 

жүргізілетін жұмыстар. 

Ұғымның анықтамасы деп қарастырылатын ұғымның 

мазмұнын ашуға кӛмектесетін логикалық амалды 

айтады.Ұғымның анықтамасын беру деп сол ұғымды бейнелейтін 

нәрселердің елеулі белгілерін кӛрсетуді айтады. Математика 

пәнінің логикалық желісін құрғанда тікелей анықтама беруге 

болмайтын ұғымдар да бар. Мұндай ұғымдар алғашқы немесе 

негізгі ұғымдар делінеді. Мектеп математикасында негізгі 

ұғымдар: «Нүкте», «түзу», «жазықтық» және тағы басқалар. Бұл 

ұғымдардың анықтамаларын беруге болмайтындықтан, олардың 

сипаттамасы ғана айтылады. 

А) Ұғымдардың анықтамасын берудің неғұрлым тиімді 

тәсілдерінің бірі - түрлік ерекшеліктері мен ең жақсы тегі. Бұл 

тәсілде нәрсенің түрлік ерекшеліктері мен анықталатын ұғым түр 

есебінде енетін тегі кӛрсетіледі. Бұл тәсілдің схемалық түрі: 

Анықталатын ұғым - түрлік ерекшелігі - тегі. 

Мысал1: Ромб (анықталатын ұғым) дегеніміз - барлық 

қабырғалары тең (түрлік ерекшеліктері) параллелограм. 

Мысал 2:  Жай сан - тек екі ( бір және ӛзі) бӛлгіші ғана бар-бірден 

артық натурал сан. 

Мысал3: Бір мүше-кӛбейтудің кӛмегімен сандар мен әріп- 

аргументтерден құрылған – бүтін рационал ӛрнек. 

Б) Анықталатын ұғымның  пайда болу тегін кӛрсететін 

анықтамалардың түрі генезистік анықтамалар деп 

аталады.Анықталатын ұғымның тегін анықтау тәсілі тек сол 
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ұғымға ғана тән және басқа ұғымдарға қатысы жоқ. Генезистік 

анықтамаларға мысалдар келтірейік: 

1) «Шеңбер деп жазықтықтың берілген нүктесінен берілген 

қашықтықта жататын сол жазықтық нүктелерінің геометриялық 

орнын айтады.» 

2) Генезистік анықтамаларды дӛңгелекке, сфераға, шарға, 

конусқа, қиық конусқа және т.б. ұғымдарға беруге болады. 

В) Кейбір жағдайларда анықталатын ұғымның мағынасын 

ашатын жаңа сӛздер (терминдер)қолданылады. Мәселен, 

сандардың натурал қатары дегеніміз-1,2,3,..... 

Г) Сонымен бірге, кейбір анықтамаларды символдармен 

ӛрнектеуге ыңғайлы. 

Мысалы: 
0а  =1 (a  0) , a

ï
=

на

1
 (a 0);    

              tg x=
x

x

cos

sin
 (x

2


k+k). 

Д) Анықталатын ұғымның  елеулі белгілері аталып ӛтіледі. 

Мысал1: Егер екі бұрыштың бір қабырғасы ортақ болып, ал 

қалған қабырғалары толықтауыш жарты түзулер болса,онда 

мұндай бұрыштар сыбайлас бұрыштар деп аталады. 

Мысал2: Егер бір бұрыштың қабырғалары екінші бұрыш 

қабырғаларының толықтауыш жарты түзулері болып 

табылса,онда мұндай екі бұрыш вертикаль бұрыштар деп 

аталады. 

Е) Мектеп математикасында сирек те болса индуктивтік 

анықтамалар  пайдаланылады. Индуктивтік анықтаманың мысалы 

ретінде натурал сандар жиынында берілген функцияның  

анықтамасын айтуға болады. Бұл анықтаманың схемасы мынадай: 

              ff  

Ж) Ұғым анықтамасын аксиомалар арқылы жанамалап беру. 

Ұғым анықтамасын беру ережелері: 

1 ереже: Анықталатын ұғым мен анықтаушы ұғымның 

кӛлемдері тең, яғни, олар ӛлшемдес болуы тиіс. Бұл ережеде 

ӛлшемдестік талабының сақталғанын тексеру үшін анықталатын 

ұғым анықтаушы ұғымның белгілерін қанағаттандыратынына,не 

қанағаттандырмайтынына кӛз жеткізу қажет. Бұл үшін 
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анықталатын ұғым мен анықтаушы ұғымның орындарын 

ауыстырып «кез-келген» сӛзін алдына жазу жеткілікті.  

Мысал 1: Параллель түзулер деп қиылыспайтын түзулерді 

айтамыз. Тексеру: кез-келген қиылыспайтын түзулер параллель 

түзулер деп аталады. 

Мысал 2: Квадрат деп тең қабырғалы тік тӛртбұрышты айтады. 

Анықталушы ұғым мен анықтаушы ұғым кӛлемдері.  

Мысал 3: Параллелограмм деп қарама-қарсы қабырғалары қос-

қостан тең кӛпбұрышты айтамыз (дұрыс алты, сегіз бұрыш т/б.). 

Анықтаушы ұғымның кӛлемі үлкен (дұрысы ең жақын тегі 

арқылы айту, тӛртбұрыш). 

Мысал 4: Тік тӛртбұрыш деп барлық бұрыштары және 

қабырғалары тең параллелограмды айтамыз. Анықтаушы 

ұғымның кӛлемі кіші.                              

2 ереже: Анықтама «кесірлі дӛңгелекті» қамтымауы тиіс. 

Бұл анықтамадағы анықтаушы ұғым анықталатын ұғымның 

кӛмегімен (тікелей немесе жанама түрде) анықталмауы тиіс. 

Мысал 1: «Қосу деп қосындыны табу амалын айтады», немесе, 

«қосынды дегеніміз қосудың нәтижесі». 

Тавтология. Тең үшбұрыштар деп ӛзара тең үшбұрыштарды 

айтамыз.     

3 ереже: Анықтама мүмкіндігінше теріс (солақай) болмауы 

тиіс. 

Мысал 1.‖Ромб –үшбұрыш емес‖ тағы басқа. 

Мысал 2: Екі түзуді айқас дейміз, егер олар қиылыспаса және 

параллель болмаса. Кеңістікте екі түзудің орналасуының үш 

жағдайы бар. 

Оқушыларды математикалық ұғымдардың анықтамасын 

білуге үйретуді мынадай бағыттарда жүргізу тиімді:  

І. Ұғымның анықтамасын тұжырымдап айту. Ондағы 

анықталатын ұғымды ажырату. 

ІІ. Анықталатын ұғымның тектік ұғымы мен түрлік белгілерін 

(ерекшеліктерін) айыру. 

ІІІ. Берілген объект ұғымның анықтамасына жататын не 

жатпайтындығын анықтай алуға үйрету.  

ІV. Оқушылар анықтаманы оқулықтағыдай тұжырымдап айтып 

беруге немесе оның мазмұнына нұқсан келмейтіндей етіп 

ӛздігінше айтуға дағдыландыру т.б. 
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Ұғымдарды анықтау жолдары: 

1. Ұғымды тегі және түрлік ерекшеліктері бойынша анықтау. 

Мектеп математика курсында анықтамалардың кӛпшілігі 

«ұғымның тегі және түрлік белгілері (ерекшеліктері) негізінде 

тұжырымдалады. Ондай анықтаманың құрылысы былай 

кескінделеді.  

1. Анықталатын ұғым = түрлік ерекшелік + ұғымның тегі. 

2. Түрлік ерекшелік + ұғымның тегі = анықталатын ұғым. 

Оқушы ұғымның анықтамасын айтудан бұрын мынадай екі 

нәрсені ой елегінен ӛткізіп алады: 1) Анықталатын ұғымның ең 

жақын тегі қандай?  2) Анықталатын ұғымды оның ең жақын 

тегінен бӛліп тұратын түрлік ерекшелігі қандай? 

Ұғымды тегі және түрлік ерекшелігі бойынша анықтау 

формальды логикалық анықтама деп аталынады.  

2. Генетикалық анықтама. 

Мұндай анықтамалар ұғымның пайда болу жолын немесе 

тәсілін кӛрсету арқылы құрылады. Генетикаық анықтама да 

ұғымның тегін және түрлік ерекшелігін кӛрсетеді, бірақ түрлі 

ерекшелік ұғымның қалай пайда болатынын сипаттайды. 

Генетикалық анықтама мынадай сүлбеде құралады: 

Анықталатын ұғым = ұғымның құрылу үрдісі + тегі. 

Ұғымның құрылу үрдісі + тегі = анықталатын ұғым. 

Генетикалық анықтамалар алгебрада рекурренті 

анықтамалар түрінде де кездеседі. 

Математикада кейбір анықтамада теңдік түрдегі символдық 

тілмен де беріледі. 

3. Жанамалай анықтау.  

Ұғымды жанамалай анықтауда ұғымның қасиеттері мен 

арақатынастары аксиома арқылы сипатталады. Мысалы, 

геометрия курсындағы «нүкте», «түзу», «жазықтық», 

«арақашықтық» сияқты алғашқы ұғымдардың қасиеттері мен 

арақатынастары аксиомалар арқылы ашылады.  

Мектеп математика курсында анықтама берімейтін 

ұғымдарға «сан», «нүкте», «жазықтық», «түзу», «кеңістік», 

«уақыт», «шама» т.б. жатады. Бұл ұғымдар материалдық дүниенің 

объктілерін абстракциялау жолмен алынған, сондықтан бұларды 

оқыту барысында кӛрнекілікке ерекше назар аударылады. Бірақ 

алғашқы ұғымдардың дұрыс қалыптасуымен есепке алу 
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мақсатымен «сан деген не?», «Нүкте деп нені айтамыз?» т.б. 

сұрақтар қоюдың мәні жоқ.  

Ұғымдарды анықтаудың ӛзіндік ерекшеліктері мен 

талаптары:   

Анықтаманың ӛлшемдестігі. Бұл анықтамадағы елеулі белгілер 

анықталатын ұғымды басқа ұғымдардан айыру үшін қажетті және 

жеткілікті болу керек дегенді білдіреді. 

Анықтамада тек қана елеулі қасиеттер кӛрсетілуі тиіс. 

Анықтамада терістеу болмауы керек.  

Анықтамада бос сӛздер болмауы керек. Бұл анықталатын ұғымды 

сол ұғымның ӛзімен анықтамау дегенді білдіреді.  

Анықтама түсінікті болуы қажет . 

Математикалық ұғымдарды енгізу әдістері. 

Оқыту үрдісінде ғылыми ұғымдарға анықтама беру екі жолмен 

жүзеге асырылады: 1) нақтылы – индуктивті, 2) абстрактивті – 

дедуктивті. Бірінші жолда ұғымның анықтамасы бірден 

тұжырымдалмайды. Мұнда ұғым туралы алғашқы түсініктердің 

пайда болуын, термин енгізу, символиканы түсіндіру (егер 

ұғымның символикалық түсінігі болса), елеулі қасиеттерін 

ажырату, анықтама құру, ұғымды қарапайым жағдайларда 

қолдану, соңында ұғымды пәннің ӛзінде және аттас пәндерде 

қолдану жүзеге асырылады. Бұл кӛбінесе тӛменгі және орта 

сыныптарда пайдаланылады. Бұл жол оқушылардың дұрыс және 

нәтижелі ойлауын дамыту  үшін қажет. Ойлау тек елестету және 

түйсінуге сүйенеді. Ұғымды нақтылы-индуктивті жолмен енгізген 

кезде оқушылардың ӛз тәжірбиесіне, айналадағы қоршаған 

ортаға, математиканы оқып үйрену процесінде ӛткендегі іс-

тәжірбиесіне сүйену, қолдану қажет. Нақтылы-индуктивті 

жолмен енгізілетін ұғымдардың анықтамасын , оқушылар 

нақтылы материалды меңгерген соң , ұғымның мазмұнын 

түсінген соң ғана барып беруге болады. Жақсысы, оқытушының 

кӛмегімен оқушылардың ӛзі ұғымның анықтамасын айтқаны 

жӛн.Кейбір жағдайларда, егер ұғымның анықтамасы 

оқушылардың түсінуіне оңай, алдын-ала дайындық қажет 

етпейтін болса,онда ұғымды үйренуді оның анықтамасын 

тұжырымдаудан  бастауға болады. 

      Абстракты-дедуктивті жолмен енгізілетін ұғымдар, 

оқушыларға белгілі ұғымдармен негізінен байланысты болып 
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келеді. Мысалы, квадрат теңдеудің ұғымын абстракт-дедуктивті 

жолмен енгізген кезде былай жасауға болады: 

      1) Жаңа ұғымның анықтамасы  0  c  bx ax  2  түріндегі 

теңдеуді ,мұндағы аквадрат теңдеу дейміз),оны белгілейтін 

атаудың себебін айтып беру (белгісіздің дәреже кӛрсеткіші екіге 

тең). 

      2) Осы ұғымды классификациялай отырып ,оның дербес (және 

ерекше) жағдайларын қарастыру қажет. Бұл ұғымға кейбір қарсы 

мысалдар келтіру керек  

0  ax 0, bx    ax 0,  c  ax 0,  c px   x 2222  ,тағы 

басқалар.) 

      3)  Нақты мысалдармен енгізілген ұғымды сипаттау керек. 

  06 - 5xx2  ; 0  27  -3x2   

      4) Бұл ұғымның қолдануына нақты мысалдар келтіру 

керек(алдымен физикада). 

Екінші жол бойынша ұғымның анықтамасы алғашқы 

түсініктермен жасалынбай, дайын түрде тұжырымдай отырып 

енгізіледі. Бұл негізінен орта және жоғарғы сыныптарда 

пайдаланылады.  

6-9 сыныптардағы математика курсында жаңа ұғымдар 

анықтамасын енгізуді тӛмендегідей сүлбе арқылы жүргізген 

тиімді: 

1) нақты мысалдар негізінде ұғым туралы алғашқы 

түсініктер жасау; 

Толық квадрат теңдеу   ax2 + bx + c = 0 

Келтірілген 

квадрат теңдеу 

x2 + px + q= 0 

Толымсыз квадрат теңдеу 

b = 0 

ax2 + c = 0 

c = 0 

ax2 + bx = 0 

b = 0; c = 0 

ax2 = 0 
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2) ұғымның елеулі қасиеттерін ажыратып кӛрсету және 

анықтаманы оқушылардаң ӛздері тұжырымдауды ұйымдастыру; 

3) ұғымның дәл анықтамасын тұжырымдау; 

4) терминнің (символдың) мағынасын, яғни терминнің сӛзбе 

– сӛз мағынасымен ұғымның анықтамасы арасындағы 

байланысты ашу; 

5) ұғымның қолданбалық қызметін кӛрсету.  

Жүйелі геометрия курсының анықтамалары тек екінші 

жолды басшылыққа алады. Бұдан бірінші жолды ешқандай 

қолдануға болмайды екен деген қорытынды жасауға болмайды. 

Орта сыныптағы оқушыларды математикаық ұғымдармен 

таныстыру кезінде индуктивті дедуктивті жолдарды алма – кезек 

жүргізу тиімді.  

Ұғымдарды бӛлу және классификациялау. Ұғымдарды бӛлу 

ұғымының  кӛлемін ашатын логикалық әрекет ретінде 

қарастырылады. Ұғымдарды бӛлу дегеніміз - бӛлінетін ұғымға 

бағыныңқы барлық түрлік ұғымдарды кӛрсету деген сӛз. 

Мәселен, арифметикалық бӛлшек ұғымын «дұрыс» бӛлшек және 

«бұрыс» бӛлшек ұғымдарына бӛлеміз. 

Үшбұрыш ұғымы «тік бұрышты», «доғал бұрышты» және «сүйір 

бұрышты» үшбұрыш ұғымдарына бӛлінеді. 

Кӛлемі бӛлінетін ұғым бӛлінгіш ұғым деп аталады.Бӛлу 

нәтижесінде алынатын түрлік ұғымдар  бӛлу мүшелері деп 

аталады. Тектік ұғымды түрлік ұғымға бӛлу белгісі бӛлу негізі 

деп аталады. Мәселен, үшбұрыш мысалында бӛлінетін ұғым – 

үшбұрыш, бӛлудің мүшелері-тік бұрышты үшбұрыш, доғал 

бұрышты үшбұрыш және сүйір бұрышты үшбұрыш, бӛлудің 

негізі – үшбұрыштың бұрыштық ең үлкен шамасы. 

Басқа пәндер сияқты математика пәні ӛзі зерттейтін 

ұғымдарды белгілі бір жүйеге келтіріп, ӛзіне тән талаптарға 

сәйкес ұғымдарды бӛлшектейді. Ол үшін: 

а) Бӛлудің негізі бірыңғай болуы керек. 

ә) Бӛлу ӛлшемдес болуы  тиіс. Мұның мәні-бӛлінетін ұғымның 

кӛлемі бӛлу мүшелері кӛлемдерінің қосындысына тең болуы 

керек. 

б) Бӛлу мүшелерінің әрқайсысы басқаларын қоспауы тиіс,яғни 

олардың бір де біреуі басқа ұғымның кӛлеміне кірмеуі тиіс. 
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в) Бӛлу үзіліссіз болуы керек, яғни бӛлінетін ұғым бӛлу мүшелері 

үшін ең жақын тек болуы тиіс. 

Ұғымдарды  классификациялауды олардың әртүрлі белгілері 

бойынша жасауға болады. Мысалы,бір ғана үшбұрыш ұғымын 

«бұрыштары бойынша» және «қабырғалары бойынша» жеке-жеке 

классификациялауды схема түрінде кӛрсетелік. 

а) Бұрыштар бойынша: 

ҮШБҰРЫШ 

 

 

Сүйір бұрышты        Тік бұрышты        Доғал бұрышты 

 

б) Қабырғалары бойынша: 

ҮШБҰРЫШ 

 

 

Әр қабырғалы                  Тең бүйірлі             Тең қабырғалы 

    СС                       С                        С 

Классификациялау ұғымдардың мәнін олардың 

қатынастарын айқындау, кӛлемін шектеу арқылы дұрыс түсінуге 

кӛмектеседі. 

Әдебиет: [1- 4,8]; [11-13];[18-21];[22-24;[25-27]. 

  

№ 9-11 Лекция тақырыбы. Математикалық сӛйлем. 

Математикалық пікір мен қорытынды жасау. Математикалық 

пікірлердің негізгі түрлері. Оларды оқыту әдістемесі. 

 

Ой қорытулар, оқушыларды дедуктивті ой қорытуларға 

үйрету. Ой қорыту - бір-бірімен мағыналық байланыста болатын, 

бір немесе бірнеше пайымдар негізінде жаңа пайым (қорытынды 

пайым) алынатын ойлау үрдісі. Мұндағы пайда болған жаңа 

пайым да берілген пайымдармен қандай да бір мағыналык 

байланыста болады. Берілген пайым тиянақ (сілтеме), ал пайда 

болған пайым корытынды немесе салдар деп аталады. 

Егер ой қорыту бір ғана пайым нәтижесінде жасалатын 

болса, онда ол тікелей, егер бірнеше пайымдар нәтижесінде ой 

қорытулар жүргізілетін болса, жанама ой қорыту деп аталынады. 
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Жалпы алғанда, дедуктивтік ой қорытудың үш түрі жиі 

кездеседі: 

1.Жалпыдан жалпылығы одан кемдеуге немесе дербеске кӛшу: 

2.Бір жалпылықтан сол жалпылық бойынша қорытынды шығару: 

3. Жекеден дербеске: 

Дедуктивтік ой қорыту силлогизм үғымымен тікелей 

байланысты. Силлогизм (гр. sillogsmos— есептеу, есеп айырысу 

деген мағынаны) деп екі пайымнан жаңа пайым шығарып алатын 

дедуктивтік ой қорыту. Силлогизм үш пайымнан тұрады. Бірінші 

пайымда жалпы жағдай (ереже), ал екіншісінде нақты мәселе 

карастырылады. Үшінші пайымда корытынды шығарылады. 

Жалпы ережелер карастырылатын пайым үлкен сілтеме, дербес 

жағдайлар қарастырылатыны кіші сілтеме, қорытынды 

тұжырымдалатын пайым силлогизмнің қорытындысы немесе 

салдары делінеді. 

Мектеп математика курсында теоремаларды оқыту. 

Теорема ұғымын қатаң түрде анықтау тек формальды 

теорияларда кездеседі. Формальды емес теорияларда (оның 

ішінде мектеп математика курсында) теорема ұғымына 

түсініктеме ғана беріледі: қисынды пайымдаулар арқылы дұрыс 

немесе бұрыстығы дәлелдеу нәтижесінде белгілі болатын пайым 

(сӛйлем) теорема делінеді. Бұрын дәлелденген теоремалардан 

тікелей шығатын кейбір теоремаларды салдарлар деп атайды. 

Салыстырмалы түрде дәлелдемесі қысқа, ӛз алдына дербес 

мәнге ие болмайтын және басқа теоремаларды дәлелдеу үшін ғана 

пайдаланылатын теоремаларды лемма (грек сезі, казақша табыс 

деген мағынада) дейді. Теорема дәлелдеуді қажет ететін кейбір 

маңызды ұйғарымдар түрінде де кездесуі мүмкін. Дәлелдеуді 

қажет ететін тек ақиқат пайымдар ғана теорема болады. Сонымен 

теорема деп ақикаттығы дәлелдеу арқылы тағайындалатын 

математикалық сӛйлемді айтады.  

Теоремалардың тұжырымдамалары екі түрлі болады: кесімді 

және шартты. 

Кез келген теорема үш бӛліктен түрады: 

1) теореманың шарты; 

2) теореманың қорытындысы; 

3) түсіндіруші бӛлік. 
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Теоремалардың түрлері. Теоремаларды олардың 

құрылысына қарай жай және құрама теорема деп бӛледі. 

Теореманың шарты немесе қорытындысы екіден кем болмайтын 

пайымдардан тұрса, онда құрама, ал басқаша жағдайларды, жай 

деп аталынады.  

 «Егер А болса, онда В болады» теоремасы берілген болсын. 

Оны тура теорема делік. Осы теореманы пайдаланып «Егер В 

болса, онда А болады» түрінде жазылған теорема, берілген 

теоремаға кері теорема делінеді. 

Теореманың шарты мен қорытындысының орнына олардың 

қарама-қарсыларымен алмастырылғанда пайда болатын «Егер А 

болмаса, онда В болмайды» теоремасы берілген теоремаға 

қарама-қарсы теорема деп аталады.  

Сол сияқты кері теоремаға қарама-қарсы теореманы 

тұжырымдауға болады. «Егер В болмаса, онда А болмайды».  

Егер тура теорема дұрыс болатын болса, онда керіге қарама-

қарсы теорема да дұрыс болады. Сондай-ақ тура және кері 

теоремалар орындалатын болса, онда қарама-қарсы және керіге 

қарама-қарсы теоремалар да дұрыс болады екен. 

Демек, «Егер А болса, онда В болады» түріндегі теорема 

дұрыс (ақиқат) пайым болса, онда «Егер В болмаса, онда А 

болмайды» керіге қарама-қарсы теорема да ақиқат болады. 

«Егер В болмаса, онда А болмайды» түріндегі сӛйлем дұрыс 

пайым болса, онда «Егер А болса, онда В  болады» деген сӛйлем 

де дұрыс пайым болады. 

Қажетті және жеткілікті шарттар. 

Егер бір мезгілде А=>В теоремасы мен оған кері теорема 

дұрыс болса, яғни В=>А болса, онда В пайымы А үшін бір 

уақытта әрі қажетті, ӛрі жеткілікті шарт болады және керісінше, 

яғни А және В пайымдары мәндес. Қажетті және жеткілікті 

шарттарға ие болатын мұндай теоремалар А<=>В түрінде 

жазылады. Бұдан, бұл сияқты теоремаларды дәлелдеу А=>В және 

В=>А түріндегі екі теореманы дәлелдеуге келтірілетіндігі 

кӛрінеді. 

Қажетті және жеткілікті шарттар сүлбе түрінде былай 

кескінделеді: 

А=>В (А шарты В үшін жеткілікті). В=>А (А шарты B үшін 

қажетті). А<=>В (А шарты B үшін қажетті және жеткілікті). Тура 
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және кері теоремалар ұғымының салыстырмалы сипатта, яғни кез 

келген уақытта олардың рӛлдерін ауыстыруға болатындыктан, 

қажетті жӛне жеткілікті шарттар да салыстырмалы сипатта 

болады. Әдетте, мектеп математика курсында дұрыс теоремалар 

қарастырылады, яғни тура  теоремалар арқылы объектілердің 

(фигура, сан, ӛрнек) қасиеттері оқытылады.  

Дәлелдеу және оқушыларды дәлелдеуге үйрету әдістемесі. 

Адамдардың ойлау үрдісінде бір нәрсені негіздеуі немесе 

дәлелдеуі үшін алғашқы арқа сүйер тиянақтары болуы шарт. 

Математикада ондай тиянақтарға аксиомалар жатады. 

Кез келген дәлелдеу үш құрамды бӛліктерден тұрады: тезис, 

дәлел және демонстрациялау. Дәлелдеу тезисі деп дәлелдеуді 

кажет ететін пайымды айтады. Дәлел (негіздеме, аргумент) - 

тезистің ақиқаттығын немесе жалғандығын негіздеу үшін 

келтірілген, бұрын дұрыстығы тексерілген немесе дәлелденген 

пайым. Демонстрациялау - дәлелдің (аргументтің) негізінде 

тезистің дұрыстығы (немесе жалғандығы) туралы қорытынды 

шығарылатын логикалық пайымдау. Басқаша айтқанда 

демонстрациялау деп дәлелдеу кезінде қолданылатын логикалық 

заңдар мен логикалық ой қорыту ережелерінің жиынтығы 

түсініледі. 

Дәлелдеу ережелеріне аргументтің дұрыстығынан тезистің 

дұрыстығы жӛнінде қорытынды шығару ережелерін жатқызады. 

Дәлелдеу ережелері логикалық 1) теңбе-теңдік (әрбір ой 

қорытулар кезінде қайталанғанымен ӛзінің тұрақты мағынасын 

сақтау керек); 2) қарама-қайшылық (қарама-қарсы екі ой бір 

мезгілде ақиқат болуы мүмкін емес); 3) үшіншінің болмауы 

(қарама-қарсы екі пікірдің бірі міндетті түрде ақиқат болады); 4) 

жеткілікті негіздеу (ақиқат пікір басқа бұрын дәлелденген ақикат 

пікір арқылы негізделуі керек) заңдарына сүйенеді. 

Дәлелдеу ережелеріне жататындар: 

1) тeзис және дәлел (аргумент) анық және дәл анықталған пайым 

болуы керек; 

2) тезис бүкіл дәлелдеу барысында ӛзгеріссіз қалпын сақтайды; 

3)  тезисте логикалық қарама-қайшылықтын, болмауы; 

4) дәлелденуге тиісті тезис, бұрын бұл мәселе жӛнінде айтылған 

пайымдармен қайшылықта болмауы тиіс; 
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5) тезистін дұрыстығын негіздейтін дәлелдер бір-бірімен қарама -

қайшылықсыз болуы қажет; 

6) тезис пен аргументтерде негізделген деректер болуы тиіс; 

7) дәлелдеу толық болуы қажет; 

8) аргумент тезиске тәуелсіз ӛз алдына дәлелденген пайым 

болады. 

Мектеп математика курсында теоремаларды дәлелдеу 

туралы мәселе кӛтерілгенде мынадай мәселелерге ерекше назар 

аударылуы керек: 

1) теореманың мазмұнын түсіну;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2) теореманың шарты мен қорытындысын дәл анықгау; 

3) дәлелдеудің идеясын білу; 

4) дәлелдеуді жүргізу; 

5) теореманың қажеттілігін, оның орны мен рӛлін түсіну; 

6) теореманы  басқа  теоремаларды  дәлелдеу   мен есептер 

шығаруда қолдану. 

Мектептегі теоремаларды дәлелдеуді мынадай тӛрт кезеңге бӛліп 

жүргізуду тиім: 

I кезеңде. Мұғалім теореманы дәлелдеудің негізгі идеясын 

баяндайды (егер сыныптағы оқушылардың дайындығы жоғары 

болса, бұл идеяны мұғалімнің басшылығымен оқушылардың 

ӛздері де табуы мүмкін), қажет болған жағдайда салу жұмыстары 

орындалады. 

П кезеңде. Оқушыларды белсенді түрде қатыстыра отырып 

теореманы дәлелдеудің талдамы (анализі) жасалынады. 

III кезеңде теореманы дәлелдеудің әрбір қадамы негізделіп 

дәлелдеу жүргізіледі (синтез). Теореманың дәлелдемесінің 

кысқаша символикалық жазылуы беріледі. 

IV кезеңде тақтада жазылған символикалық жазылу 

бойынша теореманың дәлелдемесін мұғалімнің ӛзі немесе жақсы 

оқитын бір оқушы ауызша баяндап береді.  

Дәлелдеудің жүргізілу жолына байланысты дәлелдеу тікелей 

(тура) және жанама болып бӛлінеді. Ой қорыту формасына қарай 

дәлелдеу индуктивті және дедуктивті болып ажыратылады. 

Индуктивті дәлелдеу толық және математикалық индукциялар 

нәтижесінде пайда болады. Толымсыз және аналогия бойынша ой 

қорыту дәлелдеуге жатпайды. 

Әдебиет: [1- 4,8];[11-13];[18-21];[22-24];[25-27]. 
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№12-17. Лекция тақырыбы. Математиканы оқытудағы 

есептердің рӛлі. Есептерді шешудің жалпы әдістері. 

Математикаға есептер арқылы оқыту (теңдеулер мен теңсіздіктер, 

ӛрнектерді тепе тең түрлендірулер, функцияларды зерттеу және 

графиктерін тұрғызу, геометриялық тұрғызулар). 

 

Есептің математиканы оқытудағы орны және міндеттері. 

Математика ғылым ретінде есептен пайда болған және есеп 

арқылы дамиды. Мектеп математикасын есепсіз құру мүмкін 

емес.Математикалық есеп оқушылардың ұғымдарды, теорияны 

және математика әдістерін меңгерудің тиімді де, 

айырбасталмайтын құралы болып табылады. Оқушылардық ойлай 

қабылеттерін дамытуда, оларды тәрбиелеуде, біліктіліктері мен 

дағдыларының қалыптасуында, математиканың практикамен 

байланысын кӛрсетуде есептің алатын орны ӛте зор. 

Математиканы оқытудағы басты мақсаттарға жетуге есеп – 

басты қызметші болып табылады. Сондықтан математика 

сабақтарының жарты уақыты есеп шығаруға арналады.  

Есептің негізгі міндеттері: оқыту, тәрбиелеу, дамыту және 

бақылау болып табылады. Барлық есептер оқыту міндетін 

орындайды. Басқаша айтқанда, кез келген есепті шығарғанда 

оқушы математикалық білім алады, шығару біліктілігі 

қалыптасады, дағдыға ие болады, яғни математикалық білім 

деңгейі жоғарылайды. Кӛбінесе әр есеп ӛзінің мазмұны арқылы 

тәрбиелік міндетін атқарады. Оқушыларды есеп мазмұны арқылы 

ғана тәрбиелеп қоймай, оларды есеп шығаруға үйретуде 

тәрбиелеу болып саналады. Есеп шығару оқушылардың сӛйлеу 

мәдениетіне, мінез-құлқының қалыптасуына, табандылыққа, 

шыншылдыққа, бастаған істі аяғына дейін жеткізу, қиындықты 

жеңе білу сияқты қасиеттерінің тәрбиеленуіне ықпалын тигізетіні 

аян. 

Есеп оқушылардың логикалық ойлау, кеңістікті елестету, 

жеке бас қабілеттерін дамытуға бірден-бір себепші болатын басты 

құрал болып табылады. Оқушылардың білімін, біліктілігін және 

дағдысын анықтауды бақылау міндеттері де кӛбінесе есепке 

жүктеледі. 
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        Есепті шығару дегеніміз не? Есеп түрлері. 

Есеп шығару - ерекше жұмыс, дәлірек айтсақ ой жұмысы. Ал 

кез келген жұмысты дұрыс атқару үшін, оның неден тұратынын 

және оны орындау үшін қандай құрал, әдіс керек екенін алдын 

ала анықтап алу қажет. Кез келген есеп шарттардан және 

талаптардан құралады.  

Есеп шығару дегеніміз – математиканың жалпы 

заңдылықтарын (анықтамалар, аксиомалар, теоремалар, заңдар, 

формулалар), есеп шартына немесе оның салдарына белгілі бір 

ретпен қолдана отырып, есеп талабына жауап беру болып 

табылады. Сонымен есеп шығару, оның шартына белгілі бір 

математикалық ережелерді сәйкес түрде қолдана отырып, 

талабына қарай жылжитын ой қозғалысы. 

Есеп қарастырылатын объектілеріне байланысты – 

практикалық және математикалық болып екіге бӛлінеді. Яғни, 

есепте қарастырылатын объектінің  бірі нақты шын зат болатын 

болса, ол практикалық есеп. Есепте қарастырылатын объектілер 

таза математикалық  болса, ол математикалық есеп. 

Теоремаға байланысты стандартты және стандартты 

емес есеп түрлері белгілі. Дайын ережелердің кӛмегімен 

шығарылатын есеп стандарттық есеп делінеді де, ал шығару 

жолдары дайын ережелер арқылы табыла қоймайтын есеп – 

стандартты емес есеп болады.  

Есеп талабына қарай: а) есептеу, ә) дәлелдеу, б) зерттеу, в) 

салу есептеріне бӛлінеді  

Ӛзінің алға қойған дидактикалық мақсаттарына қарай 

есептерді үш топқа бӛлуге болады.: 1) танымдық есептер: бұлар 

арқылы жаңа білім алынады; 2) машықтану есептері: бұлар 

арқылы орнықты білім дағдылар қалыптасады; 3) шығармашылық 

ойлауды қажет ететін дамыту есептері. Таным есептерін жаңа 

материалдар ӛтуде, оқытудың проблемалық және эвристикалық 

әдістерін қолдануда шығару керек. Бұл дидактика талабына сай 

келеді, сондықтан математиканы оқып – үйрену барысында 

кеңінен қолданылады. Алайда мектеп математикасында ең кӛп 

таралған есеп түрлері жаттығу есептері болып табылады, олар 

математикалық білімдерді қолдануда сапалы және берік дағдылар 

қалыптастыра отырып, математикалық теорияларды саналы түрде 

меңгеруге ықпал етеді. 
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Шешу кезінде қандай ойлау түрінің басым болуына 

байланысты есептерді алгоритімдік, жартылай алгоритмдік  

және эвристикалық деп шартты түрде үшке бӛлуге болады. 

Танымдық есептер негізінен жартылай алгоритімдік, дамушы – 

эвристикалық есептерге жатады. Формула немесе ереже бойынша 

шығарылатын есептер алгоритмдік  және жартылай алгоритімдік 

болып келеді. 

Есеп шығаруға қойылатын негізгі талаптар . 

 Есеп шығаруға тӛмендегідей талаптар қойылады : 

а) Қатесіз шығару; ә) негіздеу (дәлелдеу); б) толық шығару; в) 

мүмкіндігінше тиімді жолмен шығару; г) есепті қаттау. 

а ) «Есеп қатесіз шығарылуы керек». 

Бұл негізгі талап. Оқушылар есеп шығару кезінде алгоритмдік, 

логикалық, сызбалық, терминалогиялық, шындықты бұрмалау 

сияқты қателер жіберуі мүмкін  

ә ) Есеп шығару кезеңінің әр сатысы міндетті түрде негізделіп, 

дәлелденіп отыруы қажет. Яғни әрбір жаңа ой қорытындысы 

қандай тұжырымнан туындалды, не себепті олай деп пайымдауға 

хақымыз бар деген сұрақтарға мұқият жауап берілуі керек. 

б) Теңдеудің бір шешімі дұрыс табылды делік, ал оның әлі екі 

шешімі бар. Бірден түсінікті, есеп толық шығарылған жоқ, немесе 

кейде иррационал теңдеулерді шешкенде бӛгде түбірлер пайда 

болуы мүмкін. Егер табылған шешімдердің бәрін теңдеу түбірлері 

десек, есеп толық шығарылмағаны. Зерттеулерге арналған 

есептерде (әсіресе, геометриялық) мүмкін болатын барлық 

жағдайлар қарастырылғанда ғана, есеп толық шығарылды деп 

айта аламыз . 

в) Есеп мүмкіндігінше тиімді, ұтымды жолмен шығарылғаны жӛн . 

г) Есеп шығару кезеңдерін дұрыс қаттау да есепке жүктелетін 

талаптардың бірі болып саналады. Есеп шығару кезеңдері қысқа да 

нұсқалы, түсінікті, сызбалар қатесіз, дәл  т.б. болуы қажет. 

Геометриялық есептер шығаруда есеп мазмұнына сәйкес ақылға 

қонымды сызба салынуы қажет. Есеп шарттары, талабы айқын 

кӛрсетілуі тиіс. Шығару жолдары қысқа түрде, қажет 

символикаларды пайдаланып жазылуы керек. Әр жаңа тақырыпқа 

есептер шығарылғанда, мүмкін болатын жазу үлгісі беріліп, 

ілгеріде соның мұқият сақталуын қадағалаған жӛн.  

Оқушыны есеп шығаруға үйрету. 
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Әрбір есеп білгілі бір немесе бірнеше дидактикалық 

мақсаттарға жету үшін берілетіндігі түсінікті. Есеп дидактикалық 

мақсаты мен мазмұнына байланысты математикалық ұғымдарды 

қалыптастыруға, символикаларды меңгеруге, дәлелдеуге 

үйретуге, білім және біліктілікті қалыптастыруға, ойлау 

қабілеттерін арттыруға т.б. арналуы мүмкін. Оқытушы есеп 

шығарудың әр түрлі әдістерін (анализ және синтез, байқау 

арқылы танысу, жинақтау, модель құру т.б.) жүйелі түрде үйретуі 

керек. Есеп шығару қандай мақсатқа бағытталса да мұғалымнің 

басты міндеті оқушылардың есеп шығару тәжірибесін молайту, 

оларды есеп шығаруға үйрету болып табылады.  

Мұғалім сұрақ – жауап арқылы ақыл – кеңес бере отырып, 

оқушыны есеп шығарудың әр қилы сырына үйрете алады. Әр 

түрлі есептерді оқушыға үйрету үшін сұрақтар мен ақыл – 

кеңестер жалпылама сипатқа ие болу керек. Есеп шығара білу 

қыры мен сыры мол, үзіліссіз тәжірибе арқылы келетін үлкен 

ӛнер екенін есте ұстау қажет. Есеп шығаруға бағыт бағдар беретін 

ғылыми - әдістемелік әдебиеттерде (Колягин Ю.М., Пойа Д., 

Туманов С.И., Фридман Л.М., Эрдниев А.Ф. т.б.), қандай да 

болмасын есепті шығарудың негізгі тӛрт кезеңі кӛрсетілген: 

1) есептің шарты мен талабын терең түсіну; 

2) есепті шығарудың жоспарын құру; 

3) жоспарды жүзеге асыру; 

4) есепті тиянақтау; 

 Кӛрсетілген кезеңдерді толығырақ қарастыралық. 

1. Есепті дүрыс түсініп алмай, оны әрі қарай жалғастыру 

мүмкін емес. Есеп шығаруға асығудың керегі жоқ. Шығаруға 

кіріспес бұрын оның мазмұнына талдау жасап не берілгенін, нені 

іздеу керек екенін анықтау керек. Бұл тұста ұқыпты сызылған 

сызба немесе сүлбелердің кӛмегі зор. Егер есептің берілген 

немесе ізделінді элементтері белгіленген болса, онда ыңғайлы 

белгілеулер енгізу керек. Есеп бір жақты анықталмаған ба, соны 

тексеру қажет. Мүмкіндігінше есеп шартында артық мәселелер, 

қайшылықтар бар ма, соларды тиянақты түрде анықтау керек. 

2. Есеп шығарудың жоспарын құру, шешуші кезең болып 

табылады. Есеп шығарудың жоспары дұрыс құрылғанда ғана есеп 

қатесіз шығарылады. Жоспар құру ұзақ және күрделі болуы 

мүмкін. Сондықтан, оқушыға есеп шығарудың негізгі «кілтін» 
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ұсынатын идеяларға байланысты сұрақтар мен ақыл кеңестер 

жүйелі түрде құралған орынды.  

а) осы сияқты есеп бұрын кездесті ме? Ол жағдайда қалай еді, 

шығарылатын есепте қалай? Есеп шығарылмайтын есепке ұқсас 

есеп бұрын – соңды кездескен болса, онда есеп жоспарын құру 

оша қиындық кетірмейді. Кӛбінесе берілген есепке  жақын есеп 

кездесе бермейді. Бұл жағдайда: 

ә) шығарылатын есепке ұқсастау, соған келтіруге болатындай 

есепті ойластыр. Ондай есеп табыла қалса, онда есеп жоспарын 

құру да жеңілдейді. (Берілген есепті шығару жолын бұрыннан 

белгіле есепке келтіру жеткілікті.) 

б) есепке жақын бұрыннан белгілі есеп табылмаса ше?  Бұндай 

жағдайда: «Есепті басқаша оқу» деген кеңес берілуі мүмкін. Яғни, 

есептің шартындағы ұғымдардың анықтамасын пайдалану, оның 

қасиеттерін еске алу немесе есеп шарты мен талабын 

математикалық тілгі кӛшіру қажет болады (бұл жағдай мәселе 

есептер шығару кезінде кездеседі). 

в) жоспар құру кезінде: «Есептің берілгендерінің барлығы 

дерлік қолданыла ма?» деген сұрақ жиі – жиі қойылып отырғаны 

жӛн.  

г) «Есеп шарты мен ізделіндісін түрлендіруге тырыс» деген 

кеңес те кӛп пайдасын тигізеді. Есеп шарты немесе талабын 

түрлендіру, «тонын айналдыру» есеп жоспарын құруды 

тездетудің бірден - бір кепілі. Тепе-тең түрлендіру есептің 

берілгені арқылы оның белгісізіне жетуге жол  ашады. д) Есеп 

жоспарын құру тіптен қиындап бара жатса, таға бір кеңес 

кӛрсетілуі мүмкін: «Есептің бір бӛлігін ғана шығаруға тырыс»... 

 е) кей жағдайда есепті қарапайым жағдай үшін шығару жолын 

тауып алып, оны жалпы жағдайға ауыстыру мүмкіндігін 

ойластырған жӛн. 

 з) есеп шығарудың жоспары оның жалпы қаңқасын құрайды. 

Мәреге дұрыс жету үшін құрылған жоспарды мүлтіксіз жүзеге 

асыру керек. Ол үшін әрбір жасалған қадам мұқият тексерілуі 

керек, толық негізделіп отыруы шарт. Неге қалай болады? Не 

себептен? Деген сұрақтарға тиянақты дәлел қатар жүргізілуі тиіс. 

 3. Жоспар жүзеге асырылған соң, онымен тынып қалмай есеп 

шығару үрдісін тағы да ой елегінен ӛткізу керек. Міндетті түрде 

нәтиже мен шығару жолы тексеріледі. Онымен қоса: «Есепті 
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басқаша шығару жолы бар ма?», ―Нәтижені басқаша қалай алуға 

болады?» т.б. сұрақтарға жауап ізделінеді. 

Мұғалім оқушыларға есеп шығару үрдісінде есеп шығару 

үлгілерін, яғни «жеңілден – қиынға» қарай принципін ұстау; 

ауызша және жазбаша есептерді ұштастырып отыру т.б. кӛрсетуі 

тиіс. Сонымен қатар есеп шығарудағы ұжымдық және ӛз бетімен 

жұмыс істеу; есеп түрінің қосымшаларын қарастыру т.б. 

әдістемелік талаптарды естен шығармау керек.  

Мектеп математикасы курсында теңдеулер, теңсіздіктер 

және олардың жүйелерінің маңызды кластары қарастырылады. 

Бұл кластарды екі группаға бӛлуге болады. Бірінші группада – 

рационал теңдеулер,теңсіздік және жүйелер. Мұндағы маңызды 

кластар тобына бір белгісізді сызықтық теңдеулер (теңсіздіктер), 

квадрат теңдеулер (теңсіздіктер), екі белгісізді екі сызықтық 

теңдеулер жүйесі жатады. Екінші группаға – иррационал және 

трансценденттік (тригонометриялық, кӛрсеткіштік, логарифмдік) 

теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелері жатады. 

Толымсыз орта мектептің алгебра курсында бірінші 

группаның материалдары толық меңгерілуі тиіс, ал екінші группа 

материалдарын оқу тек жаңа басталады. Екінші группа 

материалдарын  оқыған кезде , бірінші группада оқытылған 

жалпы ұғымдар мен әдістерге сүйенеді. 

Әртүрлі кластарға жататын теңдеулер, теңсіздіктер және 

жүйелердің баяндалу реті әрбір оқулықта әртүрлі. Дегенмен, 

теңдеулер мен теңсіздіктерді оқыту тәртібінің екі жолын бӛліп 

алуға болады. 

1- жол. Алдымен, теңдеулер мен оның жүйелеріне тиісті 

материалдар оқылып, соңынан теңсіздіктерге кӛшу. Мұндай бӛліп 

оқыту квадрат үшмүшелік теориясын оқып біткенше 

қолданылады. Ал, жоғарғы кластарда – кӛрсеткіштік, 

логарифмдік, тригонометриялық теңдеулер мен оларға сәйкес 

теңсіздіктер бір-бірімен тығыз байланыста оқытылады.   

2-жол. Теңсіздіктердің негізгі кластары сәйкес теңдеулер  

кластарын   ӛткен соң бірден оқытылады. 

Теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелерін оқытудың 

біз  бірінші жолын қарастырамыз. 

 1. Бір белгісізді сызықтық теңдеу 
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Бұл кластағы теңдеулер алгебра курсында бірінші 

оқытылады, сондықтан оны оқыту характеріне басқа теңдеулер 

мен теңсіздіктерді оқытуды ұйымдастыру ерекшеліктері тәуелді 

болады. Осы  кластағы теңдеулерді оқытқан кезде, жалпы теңдеу 

туралы ұғымға, терминдерге тоқталып ӛту керек. Қарастырылып 

отырған теңдеулер класы оқулықтарда қалай енгізілетіне 

тоқталайық.  

Алгебра 7 (Теляковский С. А. редакциясындағы, М. 1985ж) 

оқулығында: «Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп, ах=в 

түріндегі теңдеуді айтамыз, мұндағы х-айнымалы, а,в-сандар». 

Мұндай анықтама екі қызметті атқарады: 

1) бұл кластағы теңдеулер жай шешіледі, және оны зерттеуге 

мүмкіндік береді. (оқулықта келтірілген); 

2) теңдеудің былай жазылуы үлгі қызметін атқарады, яғни 

осы класс теңдеулерін түрлендірулер арқылы ах=в түріне келтіру 

мүмкін. 

Ш. А.  Алимовтың (Алгебра Пробный учебник для 6-8кл. М. 

1981) оқулығында бұл класс теңдеулері бір белгісізі бар бірінші 

дәрежелі теңдеу деп аталады, оған анықтама бермей, тек 

мысалдар арқылы кӛрсетіліп сӛзбен сипаттайды. Мұнда теңдеуді 

қарапайым түрге келтіру үшін, оны ретімен түрлендіру ережесіне 

кӛп назар аударылады.  

Сызықты теңдеулерді енгізудің әртүрлі әдістері барлығына 

қарамай, оларды оқыту методикасы бірдей. Оның себебі, мұндағы 

басты мақсат берілген класс теңдеулерін  шешудің негізгі 

ережесін меңгеру. Оқушылар тӛмендегі теңдеулерді шеше білуі 

керек. 4
3

1
 х ; 023 х ; 5,04)5,1(39  ххх ; 

                         2
4

2

3

3


 хх
 

Негізгі ұғымдар : теңдеу, теңдеудің түбірі, теңдеу шешімі. 

(Айнымалысы бар теңдік теңдеу деп аталады. Айнымалының 

мәні, айнымалысы бар теңдікті тура сандық теңдікке айналдырса, 

онда оны теңдеудің түбірі дейміз. Теңдеуді шешу деп оның 

түбірін табуды айтамыз). 

2. Екі белгісізді екі сызықтық теңдеулер жүйесі. 
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А) Бұл кластағы жүйелерді қарастырудан алдын екі белгісізді 

сызықтық теңдеуді оқу қажет. Бұл жерде кӛңіл аударатын 

мәселе: бір белгісізді екінші белгісіз арқылы ӛрнектеу (мұндай 

түрлендіру жүйені орнына қою әдісімен шығарғанда қажет) және 

екі белгісізді теңдеу графигі ұғымын енгізу. 

Осы кезге дейін оқушылар теңдеудің шешімі сан деп келген, 

енді екі белгісізді теңдеудің шешімі реттелген қос сан болатынын 

кӛрсету керек. Екі белгісізді теңдеудің шешімі кӛп болатындығы 

және оның координата жазықтығында кескіні - сызық 

болатындығы оқушылардың ой- ӛрісін кеңейтеді. 

Бұл тақырыпты оқытуда мынадай мәселеге кӛңіл аударған 

жӛн. Функция ұғымы мен екі белгісізді теңдеу ұғымы ( мұнда бір 

белгісіз екінші белгісіз арқылы ӛрнектелген) арасындағы 

байланыс. свуах  ,  
в

с
х

в

а
у   

1) формулалары ұқсас   вкху   

2) теңдеудің де, функцияның да геометриялық образдары бірдей. 

«Екі белгісізді теңдеу» тақырыбының басты мақсаты жаңа 

ұғымдарды енгізу болып табылады. 

Б) « Екі белгісізді сызықтық теңдеу» тақырыбын оқығанда 

оқушылар свуах   теңдеуінен вкху   немесе  x=ky+b 

теңдеулеріне ӛтуге дағдылануы керек. Тағы да меңгерілетін 

мәселе свуах  ,  0а  немесе 0в  теңдеуінің графигі түзу 

екендігі, және нақты екі белгісізді сызықтық теңдеудің графигін 

сала білу. 

Сызықтық теңдеулер жүйесін оқытудан алдын теңдеулер 

жүйесі ұғымы енгізіледі, бірақ бұл ұғымға қатаң анықтама мектеп 

курсында берілмейді. Оқушылардың алдына 111 cybxa   және 

222 cybxa   теңдеулерінің ортақ шешімдерін табу мәселесі 

қойылады. 

Екі белгісізді екі теңдеулер жүйесін оқытуды сӛз есептерден 

бастаған жӛн. 

Қарастырыылып отырған тақырыптың негізгі мазмұны, 

мұндай жүйені шешудің екі алгебралық әдісі, графиктік шешу 

әдісі және осы жүйені зерттеуден тұрады. Сызықтық теңдеулер 

жүйесін шешудің алгоритмі, сызықтық теңдеулерді шешу 
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алгоритмінен анағұрлым қиын. Сондықтан осы тақырыпты 

ӛткенде алгоритмде қолданылатын әрбір амалдың ретін қатаң 

қадағалауы қажет.  

3. Квадрат теңдеу. 

Квадрат теңдеу ұғымы ашық анықтама беру арқылы 

енгізіледі ( Квадрат теңдеу деп, 02  cbxax  түріндегі 

теңдеуді айтамыз, мұнда 0a ,  в,с- кез келген сан ). 

Квадрат теңдеулердің түбірлерін қорытып шығарудың 

бірнеше әдістері бар: бірден жалпы жағдай үшін немесе алдымен 

келтірілген квадрат теңдеу үшін. Қандай әдіс қолданылса да, 

cbxax 2
 квадрат үшмүшелігінен толық квадрат бӛліп 

алынады. Квадрат үшмүшеліктен екі мүшенің толық квадратын 

бӛліп шығару оқушыларға мысалдар арқылы кӛрсетіледі.  

a

acb

a

b
xacbxax

4

4

2

22

2 









  

Квадрат теңдеудің түбірін қорытып шығарғандағы негізгі 

қажетті кезең зерттеу (түбірдің жоқ болуы, бір немесе екі түбірі 

болуы). Мұнда дискриминант ұғымы енгізіледі. Зерттеу 

нәтижесінде тӛмендегі тұжырымдар қорытындыланады: « Егер 

02  cbxax  квадрат теңдеуінің дискриминанты теріс болса, 

онда оның нақты түбірлері жоқ; егер Д=0 болса, онда жалғыз 

түбірі бар, ол тең 
a

b

2
 ; егер Д >0 болса, онда теңдеудің екі түбірі 

бар 
a

Db

2


 ». Осы қорытындыға негізделіп, нақты квадрат 

теңдеудің шешуі тӛмендегідей жүргізіледі: алдымен 

дискриминант есептеледі, ол нольмен салыстырылады, егер ол 

теріс емес болса, онда түбір табу формуласы қолданылады. Кейде 

02  qpxx , 022  qxpx  теңдеулерін шешу 

формулалары оқулықтарда кездеседі. «Квадрат теңдеу» 

тақырыбын оқудан алдын толымсыз квадрат теңдеулер 

қарастырылуы мүмкін. Толымсыз квадрат теңдеулердің шешу 

алгоритмдері әртүрлі болғанмен, осы тақырыпты оқығанда 
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оқушыларға квадрат теңдеуді шешудің жалпы формуласын 

қолдануды кӛрсеткен жӛн. 

Квадрат теңдеуді оқыту кезінде маңызды моменттердің бірі- 

Виет теоремасын қарастыру. Бұл теореманы оқытудың 

қиындығы оқушылардың осы теореманың турасы мен керісін 

шатастырады: тура теоремада квадрат теңдеу мен оның түбірлері 

берілген, ал кері теоремада-екі сан берілген , квадрат теңдеу 

теореманың қорытындысында пайда болады. Мысалы: квадрат 

теңдеудің түбірін табуда Виет теоремасының керісіне жүгіну 

керек.Д=0 жағдайда Виет теоремасын қолдану үшін квадрат 

теңдеуді ӛзара тең екі түбірі бар дейміз. 

Квадрат теңдеу теориясын меңгеру, алгебра курсында 

қарастырылатын басқа да теңдеулерді шешуге жәрдем береді, 

Мысалы, k
dx

c

bx

a






- бӛлшек рационалды, биквадрат 

теңдеу т. б.  

4.  Теңсіздіктерді оқытудың ерекшеліктері. 

Жалпы алғанда теңсіздіктерді оқыту методикасы теңдеулерді 

оқыту методикасы сияқты. Дегенмен, теңсіздіктерді оқытудың 

ӛзіндік ерекшеліктері бар. Олар мыналар:  

а) Оқушыларда сызықтық теңсіздіктен басқа, теңсіздіктерді шешу 

дағдысына сәйкес теңдеулерді шешу дағдысына қарағанда тӛмен. 

Оның себебі, теңсіздіктер теориясы теңдеулер теориясына 

қарағанда қиындау. 

б) Теңсіздіктерді шешудің кӛпшілік тәсілдері берілген а>в 

теңсіздігінен а=в теңдігіне ӛтуге және табылған теңдеу 

түбірлерінен берілген теңсіздіктің шешімдер жиынына ӛту. Бұл 

жағдайды оқытушы қадағалап отыруы тиіс, себебі теңсіздіктерді 

шешудің негізгі әдісі болып табылады. Жоғарғы кластарда ол       

«интервалдар методы » ретінде қалыптасады. 

в) Теңсіздіктерді оқығанда кӛрнекі- графиктік құралдар үлкен 

қызмет атқарады. 

 5.Иррационал және трансценденттік теңдеулер мен 

теңсіздіктер. 

Әртүрлі иррационал және трасценденттік теңдеулер мен 

теңсіздіктер кластарының анықтамасы мектеп оқулықтарында 

тӛмендегідей келтіріледі: 
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Иррационал (кӛрсеткіштік т. б.) теңдеулер (теңсіздіктер) деп, 

егер оның белгісізді түбір астында (кӛрсеткішінде т. б.) болатын 

теңдеулерді айтады. Әрбір осындай класта қарапайым теңдеулер ( 

теңсіздіктер) топтары болады. Мысалы: ax
k

 , ax cos , т.б. 

Күрделі теңдеулер (теңсіздіктер) осы қарапайым түрде 

келгенше түрлендіріледі. Ал әрбір қарапайым теңдеулер 

(теңсіздіктер) сәйкес функциялармен тығыз байланыста болып, 

олардың қасиеттерін теңдеулер (теңсіздіктер) шешуде 

қолданылады. 

Иррационал  теңдеулердің спецификасы. (ӛзгешелігі) 

Бұл түрдегі теңдеулерді шешуде әдетте теңдеудің екі 

жағында бірдей дәрежеге кӛтереді. Мұнда оқушыларға түсіндіре 

кететін бір жағдай, жұп дәрежеге кӛтерген бӛгде түбірдің пайда 

болуы. Мысал: 2 xx   теңдеуінің    41 x - бір түбірі 

бар. Ал берілген теңдеуді квадратқа кӛтеріп шешкенде:   

 2
2 xx   41 x , 1x - екі түбір шығады. 

Бӛгде түбір кейде анықталу облысының кеңеюінен пайда 

болуы мүмкін. 

xx 8202                    20)(  xfD ,  Rx  

xx 8202            21 x  түбір емес,   10x - түбір. 

Мұндай теңдеулерді шешудің екі жолы бар: 

1) теңдеуден оның салдарына кӛшу, содан соң тексеру жасау. 

2) теңбе-тең түрлендірулерді қолданып, аралас жүйеге келу. 










0)(

)()(
)()(

2
2

xg

xgxf
xgxf

k
k

 

Трансценденттік теңдеулер мен теңсіздіктердің 

өзгешеліктері. 

Мұндай теңдеулер мен теңсіздіктерді шешкенде кӛңіл 

аударатын мәселелердің бірі теңбе-тең түрлендірулерді қолдану 

дағдысын қалыптастыру. 

Түрлендіруде қолданылатын теңбе-теңдіктер теңдеудің 

(теңсіздіктің) кейбіреулерінің анықталу облысын ӛзгертуі мүмкін. 
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Мысалы: cbbc aaa loglog)(log  , 

2
1

2
1

cos
2

2







tg

tg





        






tgtg

tgtg
tg






1
)( ,    

2

2
1

2
2

sin






tg

tg



 ,      tgctg 1  

Бұл теңдіктерді солдан оңға қарай қолданғанда түбір 

жоғалуы мүмкін, ал оңнан солға қарай қолданғанда бӛгде түбір 

пайда болуы мүмкін. 

Мысалы,   Теңсіздікті шеш: 

)3(log1)2(log 22  xx  

Шешуі: 1)3log()2(log2  xx    















03

02

1)3)(2(log 2

x

x

xx

   








3

2)3)(2(0

x

xx
  

  









3

0452

x

xx
   









3

41

x

x
    43  x . 

 Оқушыларға теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуге үйрету 

кезінде, оларға сәйкес теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің 

жалпыланған тәсілдерін кӛрсетіп отырған жӛн. Мысалы: 

Бір белгісізді бірінші дәрежелі теңдеулерді шешудің 

жалпыланған тәсілі. 

а) берілген теңдеуді қарастырып, оның ерекшелігін атау. 

б)теңдеуді ықшамдау үшін тӛмендегілердің қайсысын қолдану 

мүмкін: қосылғыштарды теңдеудің бір жағынан екінші жағына 

ӛткізу; теңдеудің оң және сол жағындағы ұқсастарын біріктіру, 

жақшаларды ашу , екі жағында белгісіздің алдындағы 

коэффициентке бӛлу; 

в) теңдеуді ықшамдау; 

г) белгісіздің мәнін табу; 

д) жауабын жазу. 
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Бір белгісізді бірінші дәрежелі теңсіздікті шешудің 

жалпыланған әдісі жоғарыдағы сияқты. 

Квадрат теңдеуді шешудің жалпыланған тәсілі. 

1) теңдеу қарапайым квадрат теңдеу ме, соны анықтау (толық 

немесе толымсыз). Егер «иә» болса, онда n.4-тен, егер «жоқ» 

болса, онда n.2-ден бастау қажет. 

2) теңдеуді қарапайым түрге келтіру үшін тӛменде теңбе-тең және 

мәндес түрлендірулердің қайсысын орындау керектігін анықтау: 

жақшаларды ашу, ортақ бӛлгішке келтіру, теңдеудің мүшелерін 

бір жағынан екінші жағына ӛткізу, ұқсастарын біріктіру. 

3) Іріктелген түрлендірулер арқылы теңдеуді 02  cbxax , 

0a  түрге келтіру. 

4)  в және с коэффиценттерінің нольге теңдігін тексеру, егер в=0, 

с=0 болса, онда n.5, болмаса n.6 

5) х-ті ереже бойынша табу: в = с = 0 –де 02,1 x  

      0l  де 0b   01 x , 
a

b
x 2 ; 0b  де     0c ,   

a

c
x 2,1   0c ,  шешуі жоқ. 

6) дискриминантты табу.   acbD 42   

7) х-ті формула бойынша табу.  0D  болғанда  

a

Db
x

2
2,1


 ; 

0D  де 
a

b
x

2
2,1  ;  0D  болғанда шешуі жоқ.  

8) егер керек болса, тексеру жасау. 

9) жауабын жазу. 

 «Мектеп математикасы курсында теңбе-тең түрлендірулерді 

оқыту әдістемесі». 

Орта мектепте осы тақырыпқа қатысты мынадай ұғымдар 

енгізіледі: 

 1. Теңдікке енетін айнымалылардың барлық мүмкін мәндерінде 

теңдік тура болса, оны теңбе-теңдік деп атайды. Мысалы 

ретінде: 
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 a+b=b+a, (a+b)+c=a+(b+c), ab=ba, a(b+c)=ab+ac.  

 2. Теңдікке енетін айнымалылардың барлық мүмкін мәндерінде 

бірдей мәндерді қабылдайтын екі ӛрнекті теңбе-тең өрнектер, ал 

бір ӛрнекті оған теңбе-тең екінші ӛрнекпен алмастыруды ӛрнекті 

теңбе-тең түрлендіру деп атайды. Мысалы: 3(х+у)=3х+3у 

II.  Түрлендірудің негізгі типтері және оларды оқудың 

кезеңдері. 

Орта мектепте түрлендірудің мынадай типтері қолданылады:  

1) Теңбе-тең түрлендірулер ( ӛрнектерді түрлендіру); 

2) Мәндес түрлендірулер ( формулаларды түрлендіру); 

3) Ӛрнектерді түрлендіруде шектік ӛтуді (предельный переход) 

қамтитын түрлендірулер және дифференциалдау, интегралдау 

ережелеріне негізделген түрлендірулер. 

Түрлендірулердің түрлері: 

1. Ұқсас мүшелерді біріктіру, жақшаларды ашу; 

2. Бӛлшекті қысқарту; 

3. Бӛлшектерді ортақ бӛлімге келтіру; 

4. Дәрежеге кӛтеру; 

5. Қысқаша кӛбейту формулалары; 

6. Тригонометриялық түрлендірулер және т.б. 

Әртүрлі ӛрнектерді және формулаларды түрлендірулерді оқу 

орта мектеп математикасы курсының оқу уақытының кӛп бӛлігін 

алады.Арифметикалық амалдардың қасиетіне сүйенетін 

қарапайым түрлендірулер бастауыш класта және 5-6 сыныптарда 

ӛтіледі. Дегенмен, түрлендіруді орындауға оқушылардың ептілігі 

мен дағдысын қалыптастыру, негізінен алгебра курсына 

жүктеледі. 

 Әріптік-сандық ӛрнектерді және формулаларды 

түрлендіруді қолдануды меңгерудің этаптарын тӛмендегідей 

бӛлуге болады: 

1. Алгебра басында. Бұл этапта ыдырамаған түрлендірулер 

жүйесі қолданылады. Ол формуланың бір немесе екі бӛлігінде 

амалдар орындаудың ережесі түрінде кездеседі. 

Мысалы, теңдеулерді шешіңіз: 

1) 5x-3x=2                        2) 5x=3x-2          3) 6(y-2)+3y=5y-2(y-

1)(5-3)x=2                            5x-3x=-2              6y-12+3y=5y-2y+2 

теңбе-тең түр-у               мәндес түр-у             теңбе-тең түр-у 
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  2x=2                                (5-3)x=-2                (6+3)y-12=(5-2)y+2              

x=1                                   теңбе-тең түр-у            теңбе-тең түр-у                           

2x=-2 9y-12=3y+2                                                    

x=-1                                    мәндес түр-у 

                                     (9-3)y=14   теңбе-тең түр-у 

                                                                    6y=14 y=
3

7
 

Шешудің жалпы идеясы, берілген формулаларды бірнеше 

ережелердің жәрдемімен ықшамдаудан тұрады. Бірінші мысалда, 

ықшамдау теңбе-теңдікті (үлестірімділік заңын) қолдану арқылы 

орындалады. 

Осы теңбе-теңдікке негізделген теңбе-тең түрлендіру 

берілген теңдеуді мәндес теңдеуге алып келеді (2x=2) 

Екінші мысалдың шешуі, теңбе-тең түрлендіру ғана емес, 

мәндес түрлендіруді талап етеді ( 5x-3x=2). 

Үшінші мысалда, теңбе-тең және мәндес түрлендірулер 

аралас қолданылады. 

Бұл этаптың мақсаты-қарапайым теңдеулерді, формулаларды 

ықшамдау, есептеулерді ұғымды орындауларда оқушыларды 

шапшаңдыққа жеткізу 

2. Түрлендірулердің нақты түрін қолдану дағдысын 

қалыптастыру. 

Бірінші кезеңде қолданылатын түрлендірулердің әдістер 

жүйесі мен ережелері бүкіл математика курсын оқуда 

қолданғанмен, олар жеткіліксіз. 

Сондықтан бұл жүйе түрлендірілетін ӛрнектердің 

структурасының ерекшеліктерін және жаңадан енгізілген амалдар 

мен функциялардың қасиеттерін ескеретін қосымша 

түрлендірулерді енгізуді талап етеді. 

Түрлендірулердің сәйкес түрін игеру қысқаша кӛбейту 

формулаларын енгізуден басталады. Соңынан, дәрежеге кӛтеру, 

әртүрлі элементар функцияларға амалдар қолдануда 

пайдаланылатын түрлендірулер қарастырылады. Мектеп 

алгебрасы курсында түрлендірулердің екі типі (теңбе-тең және 

мәндес) қарастырылады. 

3.Тұтас түрлендірулер жүйесін ұйымдастыру ( синтез). 
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 Бұл кезеңнің негізгі мақсаты, әртүрлі оқу жұмыстарында 

қолдану үшін жарайтын икемді және күшті аппаратты 

қалыптастыру. Үшінші кезең математика курсын қорытынды 

қайталауда іске асырылады. Алгебра және анализ бастамалары 

курсында, негізінен тұтас түрлендірулер жүйесі қалыптасқан деп 

есептеліп, ол әрі қарай жетілдіріле түседі. Бұған тағы 

түрлендірулердің жаңа түрлері қосылады. (тригонометриялық, 

логарифмдік, кӛрсеткіштік функцияларға байланысты), дегенмен 

олар оны тек байыта түседі, оның мүмкіндіктерін кеңейтеді, бірақ 

оның структурасын ӛзгертпейді.  

Сондықтан жаңа түрлендірулерді оқыту методикасын ең 

алғашқылардан онша айырмашылығы болмайды. 

Алгебра және анализ бастамалары курсында 

түрлендірулердің тағы бір типі қарастырылады. Ол 

дифференциалдау және интегралдау ережелеріне негізделген 

түрлендірулер. Бұл типтегі түрлендірулердің, теңбе-тең және 

мәндес түрлендірулерден айырмашылығы, теңбе-теңдіктегі 

айнымалылардың жүріп ӛтетін (қабылдайтын) жиынының 

характерінде. 

Алгебралық теңбе-теңдікте айнымалылар сандық облысты 

қабылдайды, ал ―аналитикалықта‖ бұл жиындар белгілі 

функциялар жиыны болады. Мысалы:   gfgf 


 –мұндағы 

f және g айнымалылар (жалпы анықталу облысы бар, 

дифференциалданатын функциялар). Бұл типтегі түрлендірулер 

сырттай алғашқы екі типтегі түрлендірулерге ұқсас 

болғандықтан, тәжірибеде оған аса кӛңіл аударылмайды. 

III. Теңбе-тең түрлендіруді оқытуда жаттығулар жүйесін 

ұйымдастырудағы ерекшеліктер.          

Түрлендірулерді қалыптастырғанда қолданатын есептер 

жүйесін екі топқа бӛлуге болады: 

Бірінші топтағы жаттығулар- теңбе-теңдікпен алғашқы 

кездескенде орындалатындар. 

Екінші топтағы жаттығулар- оқылып жатқан теңбе-

теңдіктерді әртүрлі қолданулармен байланысты болады. 

Мысалы: х
2
-у

2
=(x-y)(x+y) теңбе- теңдігін қалыптастыратын 

жаттығулар жүйесі.
 
 

Бірінші топтағы жаттығулар: 



 64 

а) Кӛбейтінді түрінде жазыңыз: 

    а1) а
2
-b

2
;            a2) c

2
-5

2
         a3) 121-k

2
 

б) Теңдіктің дұрыстығын тексер:  (100+1)(100-1)=10000-1; 

в) Ӛрнектегі жақшаларды аш:(4xy+5x
2
)(4xy-5x

2
); 

г) Есепте: г1) 49*51;        г2) 25
2
-24

2
;            г3) (10

4
-1)(10

4
+1); 

д) Кӛбейткіштерге жікте:  д1) к
2
-р

2
; д2) 16(аb)

2
-9с

2
; д3) х

4
-у

4
. 

е) Ӛрнекті ықшамда: (а+b)
2
-(а-b)

2
 

Екінші топтағы жаттығулар: 

ж) а=( a )
2
, а 0  теңбе-теңдігі қолданып, х

2
-5 ӛрнегін 

кӛбейткіштерге жіктеңіз. 

з) 

12

1



  бӛлшектің бӛліміндегі иррационалдықтан құтыламыз. 

и) Егер k- тақ сан болса, k
2
-1ӛрнегі 4-ке бӛлінетінін дәлелде. 

к) 

1

1||2
)(

2

2






x

xx
xf

 функциясы берілген. 0x және 0x  

жағдайларын қарастра отырып, модуль таңбасынан құтылыңыз. 

л) Теңдеуді шешіңіз: х
3
-4х=15 

Методикалық талдау. 

а1) –ның мақсаты оқытылатын теңбе-теңдіктің структурасын 

белгілеу. Бұл типтегі жаттығу, теңбе-теңдіктің сӛзбен айтылуы 

мен символдық формасын байланыстырады. 

а2) бұл теңбе – теңдіктің сан системасын байланыстыруға 

кӛзделген. Яғни, әріпті санмен ауыстыру. 

а3) бұл түрлендіру екі қадамнан тұрады: 1) тани білу; 2) 

теңбе-тең түрлендіру;   121-k
2
=11

2
-k

2
   

д1), д2), д3), ж) жаттығуларда теңбе-теңдікті тани білуді 

кӛздейді және техникалық жағынан күрдерірек. 

 б), в) пунктердегі жаттығулар теңбе-теңдікті оңнан солға 

қарай қолдануға бағытталған. 

Жалпы алғанда теңбе-теңдікті қолдануға дағдыны 

қалыптастыратын есептер циклының  бірінші группасының 

ерекшелігі мен мақсаты жоғарыда келтірілген цикл сияқты. 

Біріншіге қарағанда екінші группа жаттығулары осы теңбе-

теңдікті қолданудың толықтығына және оның ерекшелігін есепке 

алуға бағытталған. Екінші группа жаттығулары оқытылған теңбе-

теңдік қалыптасқан деп ұйғарады. Оның мақсаты әртүрлі 

жағдайларда түрлі-түрлі қолдануларды қарастыра отырып, осы 
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теңбе-теңдікті түсінуді тереңдету. Мұнда математика курсының 

басқа да тақырыптары қолданылады.(Мысалы теңдеуді шешуде: 

х
3
-4х=15, x

3
-9x= 15-5x, x(x

2
-9)=5(3-x), x(x-3)(x+3)=-5(x-3), x=3  

x(x+3)=-5, x
2
+3x-5=0, D=9-4*5=-11<0). 

Элементар функциялар үшін, теңбе-теңдіктермен 

байланысты тапсырмалар циклінің ерекшеліктерін қарастыралық. 

Бұл ерекшеліктерге себеп, біріншіден, функционалдық 

материалды оқуға байланысты сәйкес теңбе-теңдіктерді оқу; 

екіншіден, олар бірінші группа теңбе-теңдіктерінен соң пайда 

болады және теңбе-тең түрлендірулердің дағдысы 

қалыптасқандығын қолданып оқытылады. 

Мысал 2. Есептеңіз. 

  3

1

3

2

3
2

3 2*222               aa
k

k   ,   cbcb aaa   

 3lg2lg                                   abba lglglg   

соs
4
22,5-sin

4
22,5                    cos2x= cos

2
x-sin

2
x 

Мұндай тапсырмалардың мақсаты – жаңа амалдармен 

функция символдарын қамтитын, жазу ерекшеліктерін мңгеру, 

математикалық сӛйлеу дағдысын дамыту. 

Элементар функцияларға байланысты, теңбе-тең 

түрлендірулерді қолданудың маңызды бӛлігі иррационал және 

транценденттік теңдеулерді шешуге келеді. 

Мысал 3. Теңдеуді шешіңіз: 4
х
-3*2

х
=0     

   I тәсіл                                           II тәсіл 

  4
х
=3*2

х
                                    (2

2
)

x
-3*2

x
=0 

  3
2

4


x

x

                               (2
x
)

2
-3*2

x
=0 

                                          2
x
(2

x
-3)=0, 2

x
=3, x=log23 

Теңбе-тең түрлендіруді 

функция графиктерін салуға да 

қолдануға болады. 

Мысал 4. y=4
log

2
x
 функциясының 

графигін салыңыз.( y=4
log

2
x
, D(y)=R, 

x>0. y=4
log

2
x
= y=2

2log2x
=(2

log
2

x
)

2
 

y=x
2
   x>0 

                    

V. Теңбе-теңдікті дәлелдеу. 

х 

 

у     
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Шартты қанағаттандырудың қатаңдығына байланысты 

теңбе-теңдікті дәлелдеудің үш түрін айыруға болады. 

a) Қатаңдығы толық емес пікір. Оған толық қатаңдықты беру үшін 

математикалық индукция методын қолдану керек. 

Мұндай дәлелдеулер – натурал кӛрсеткішті дәреженің 

қасиеттерін қорыту, кӛпмүшеліктерге амалдар қолдану ережесін 

қорыту үшін қолданылады. 

Мысал 1.  pk aa  = pka   (дәлелде).                                                                                                              

Дәлел. pk aa  = 
pk

pkpk

aaaaaa 



    

Бұл дәлелдеу игерілген болу үшін мынадай мысалдар 

қарастыруға болады:     743 aaaaaaaaaa  . 

Осы сияқты мысалдар дәлелдеудің жалпы тәсілін 

кӛрсетпейді. Ол үшін мынадай мысал қарастыруға болады: 
222111

222111

222111 aaaaaaa    

Бұл пікірде сандар (дәреже кӛрсеткіштер) айнымалылардың 

рӛлін орындайды. 

б) Қатаңдығы толық пікір, ол арифметикалық амалдардың 

қасиеттеріне сүйенеді және сандық жүйенің басқа қасиеттерін 

қолданбайды. Мұндай дәлелдеулерді қолданудың негізгі облысы 

қысқаша кӛбейту формулалары 

 Бұл типтегі дәлелдеулер кӛбінесе алгебра курсына тән және 

қарапайым. 

Мұнда ― жақшаны ашу ‖, ― ұқсастарын біріктіру‖, ― ортақ 

кӛбейткішті шығару ‖ сияқты амалдар қолданылады.  

в) Шешуге болатын ax )(  (мұндағы )(x  оқып отырған 

элементар функция)түріндегі теңдеудің шартын қолданатын 

қатаңдығы толық пікір. Мұндай дәлелдеулер, логарифмдік 

функцияның, рационал кӛрсеткішті дәреженің қасиеттерін қорыту 

үшін қолданылады.  

Мысалы, арифметикалық квадрат түбірдің ( 1) baab     

қасиетін дәлелдеу керек. 

Дәлелдеу, квадрат түбірдің анықтамасын тӛмендегідей қайта 

тұжырымдауға негізделген. Теріс емес x,y сандары үшін y
2
=x 
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және xy  теңдіктері мәндес, мұндағы y саны x-ке тәуелді 

функция сияқты анықталған. Бұл қайта тұжырымдаудан ( 1) 

теңдік (2) 22 baab )()(   мәндес. Ал (2) теңдікті дәлелдеу 

анағұрлым жеңіл. 

Функцияны туындының кӛмегімен  зерттеу және графигін 

салу. 

Бұл тақырыптың негізгі мақсаты функция графигін оның 

қасиеттері бойынша салу. Туындының кӛмегімен функцияның 

негізгі қасиеттері – монотондық аралықтары және экстремум 

нүктелері анықталады. 

Туынды туралы негізгі теоремалар: 

 Теорема 1 (функцияның тұрақтылық белгісі). Егер кейбір 

аралықта туынды нӛлге тең болса, онда осы аралықта функция 

тұрақты болады. 

Бұл теоремаға кері теоремада дұрыс:  егер функция тұрақты 

болса,онда оның туындысы нӛлге тең. 

Теорема 2 (функцияның  монотондық белгісі). Функцияның 

монотондық аралықтары оның туындысының таңба тұрақтылық 

аралықтарымен сәйкес келеді. 

Бұл теоремаға кері теоремада дұрыс:  егер функция 

туындысы қайсы бір аралықта оң болса, онда осы аралықта 

функция ӛседі. Ал функция туындысы қайсы бір аралықта теріс 

болса, онда функция сол аралықта кемиді. 

Теорема 3 (экстремумның қажетті белгісі). Егер х 0  нүктесі 

f функциясының экстремум нүктесі болса және осы нүктеде f   

туындысы бар болса, онда ол нӛлге тең болады: 0)( 0  xf . 

Кері тұжырым дұрыс емес, яғни егер қайсы бір  нүктеде 

туынды нӛльге айналса, онда осы нүктеде функцияның 

экстремумы бар деп. 

Теорема 4 (экстремумның жеткілікті  белгісі). Егер қайсы бір  

нүктеде туынды нӛльге айналса, және де осы нүктеден ӛтуде 

туынды таңбасын ӛзгертсе, онда бұл нүктеде функция 

экстремумға ие. 

Экстремум нүктелерін туынды түбірлерінің ішінен іздеу 

керек. Мұндай түбірлер аз болуы немесе тіпті болмауы мүмкін, 

сондықтан алдымен «экстремумға күдікті» нүктелер санын 
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шектеу керек, содан соң олар үшін жеткілікті шартты тексеруге 

болады. 

Функцияның кризистік нүктелерін табу алгоритмі: 

функцияның үзіліс нүктелерін табу; 

функция туындысын табу; 

туындыны нӛлге теңестіріп,оның түбірлерін табу; 

туындысы болмайтын нүктелерді табу. 

Функцияның монотондық аралықтары мен экстремум 

нүктелерін табу алгоритмі: 

функцияның үзіліс нүктелерін табу және оны сан осіне 

орналастыруегер болса үзіліс нүктелерін белгілеу; 

пайда болған әрбір аралықта туынды таңбасын анықтау; 

туынды таңбасына қарай әрбір аралықта оның монотондығын 

анықтау; 

әрбір кризистік нүктеде, функцияның үзіліс нүктесінен 

басқасында, экстремумның бар болуын анықтау. 

 Функция графигін салу схемасы:  

1.Функцияның анықталу обласын табу; 

2. Функция нӛлдерін табу; 

3. Функцияның монотондық аралықтары мен экстремум 

нүктелерін табу; 

4. Функцияның экстремум нүктелеріндегі мәндерін табу; 

5. Функцияның асимптоталарын табу , егер бар болса. 

Функция графигін сызықты түрлендіру. 

I. Графиктерді сығу және созу. 

Есеп 1. y=f(x) функциясының графигі берілсін. y= - f(x) 

функциясының графигін салыңыз.  

Шешуі. y=f(x) және y= -f(x)  

функцияларының графиктері абсцисса 

осіне қарағанда симметриялы.  

Сондықтан,        y= -f(x) функциясының 

графигін , y=f(x) графигінен Ох          

осіне қарағанда симметриялы етіп 

салуға болады. М(х0,у0) нүктесі 

y=f(x)функциясының графигіне тиісті 

болсын, яғни y0=f(x0). Онда М 1  (х0;-у0) нүктесі y= -f(x) 

функциясының графигіне тиісті. Керісінше, егер М 1  (х0,-у0) 
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нүктесі тиісті y=f(-x) болса, онда  М(х0,у0) нүктесі  y=f(x) 

функциясының графигіне тиісті болады.       

Есеп 2.  y=f(x) функциясының 

графигі берілсін. y=mf(x) 

функциясының графигін 

салыңыз.(m 0) 

Шешуі.  1
0
. m>0 болғандағы 

жағдай. y=f(x) функциясының 

графигінің барлық ординаталары, 

y=f(x) функциясының графигінің 

ординаталарын m санына кӛбейткенге тең болады. y= f(x) 

функциясының графигін мұндай түрлендіру, Ох осінен m 

коэффициенті бойынша созу деп аталады. 

2
0
. m<0 болғанда, mf(x)= - |m|f(x), онда y=mf(x) 

функциясының графигін, y= f(x) функциясының графигін Ох 

осінен коэффициенті бойынша созу және Ох осіне симметриялы 

(айналық) шағылысуынан алуға болады. 

 Оқулықтан мысалдар: y=x
2
, y=2x

2
, y= -2x

2
. 

Дәлел. М(х0,у0) нүктесі у=f(x) функциясының графигіне 

тиісті болсын дейік, яғни y0=f(x0) , онда М 1  (x0,my0) нүктесі 

y=mf(x) функциясының графигіне тиісті болады, себебі 

mf(x0)=my0 және керісінше.1) m>1 болса, созу. 2) 0<m<1 есе сығу. 

Есеп 3. y=f(x) функциясының графигі берілсін. y= f(-x) 

функциясының графигін салыңыз. 

Шешуі. y=f(-x) функциясының х 

нүктесіндегі ординатасы, y= f(x) 

функциясының   -х нүктесіндегі 

ординатасына тең болады.  

Мысалы. x=1 болғанда f(x)=f(1), ал 

x= -1 болғанда   f(-x)=f(1). x=2–де 

f(x)=f(2), ал x= -2-де                f(-x)=f(2).   

 Сонымен, y= f(-x) функциясының 

графигі y=f(x) функциясының графигін Оу осіне қарағанда 

айналық шағылысуынан шығады. 

Есеп 4. y =f(x) функциясының графигі берілген. у =f(kx) 

функциясының графигін салыңыз.  
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Шешуі. 1
0
. k>0 жағдайды қарастыралық. y=f(kx) 

функциясының х нүктесіндегі ординатасы, y= f(x) функциясының 

графигінің Kх нүктесіндегі ординатасына тең. Яғни, x=k болғанда 

f(x)=f(k), f(kx)=f(k) x=1-де, x=2k-де f(x)=f(2k), x=2-де f(kx)=f(2k) 

т.с.с. Бұл дегеніміз, y=f(kx) функциясының графигі, y= f(x) 

функциясының графигін Оу осіне k-коэффициентімен сығу 

арқылы шығарылады.  

2
0
. k<0 болсын, онда f(kx)=f(-|k|x). Сондықтан y =f(x) 

функциясының графигі, у=f(|k|x) функциясының графигін Оу 

осіне k коэффициентінен сығу және соңынан графигін Оу осіне 

айналық шағыстыру арқылы алуға болады.  

II. у=ax
2
, y=ax

3
, y=k/x функцияларының графиктері. 

 А) у=ax
2
 функциясының графигін салу үшін y=x

2
-тің графигін Ох 

осі бойынан |а| коэффициентімен созу керек. Егер а<0 болса, онда 

y=|a|x
2
 графигін Ох осінен айналық шағылысу арқылы салуға 

болады (парабола). 

Б) y=ax
3 

 функциясының графигін, жоғарыда айтылған 

түрлендірулер арқылы салуға болады. Бұл графиктің аты кубтық 

парабола.  

В) y=k/x кері пропорционалдық графиктің аты -  гипербола.            

III. Паралель кӛшіру. 

Есеп 5. y =f(x) функциясының графигі берілген. у =f(x)+b 

функциясының графигін салыңыз.  

Шешуі. Алдымен y =kx функциясының графигінен у =kx+b 

функциясының графигін қалай салуды қарастырайық. Ол үшін  y 

=kx функциясының графигін P (0,b) векторына параллель кӛшіру 

арқылы салуға болады. Яғни Оу осінің бағыты бойынша b 

бірлікке (b>0 болғанда жоғарыға, b<0 болғанда тӛменге) 
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кӛшіреміз. Дәл осы сияқты y 

=f(x)+b функциясының 

графигін салу үшін, y =f(x) 

функциясының графигін  

P (0,b) векторына параллель 

кӛшіреміз.  

 Дәлел:  М(х0,у0) нүктесі 

у=f(x) функциясының 

графигіне тиісті болсын дейік. 

Онда М 1 (x0,y0+b) нүктесі  у 

=f(x)+b функциясының графигіне тиісті болады, шындығында 

f(x0)+b=y0+b. Керісінше, егер (x0,y0+b) f(x)+b, онда (x0,y0) f(x). 

Сонымен, у =f(x)+b функциясының графигін y =f(x) 

функциясының графигіне алу үшін М(x0,y0)f(x) нүктесін М 1  

(x0,y0+b) нүктесімен ауыстырсақ, яғни f(x) графигін у осі 

бойынша b бірлікке кӛшіру керек.  

Есеп 6. y =f(x) функциясының графигі бойынша, у =f(x+а) 

функциясының графигін салыңыз.  

Шешуі. y=f(x) функциясының 

графигінің х нүктесіндегі 

ординатасы, у=f(x+а) функциясының 

х-а нүктесіндегі ординатасына тең. 

Сонымен, x=1-де f(x)=f(1), x=1-a -да 

f(x+a)=f(1), x=2-де f(x)=f(2), x=2-a -да 

f(x+a)=f(2) т.с.с. сондықтан, М(х,у) 

у=f(x) функциясының графигінің 

нүктесі болса, онда М 1  (х-а,у) - 

у=f(x+a) функцияның графигінің 

нүктесі. М 1  (х-а,у) нүктесі, М(х,у) нүктесін шамаға параллель 

кӛшіру арқылы табылады. Егер a>0 болса, онда параллель 

кӛшірудің бағыты Ох осінің теріс бағытымен бағыттас, ал a<0 

болса, Ох осінің оң бағытымен бағыттас. Бұл параллель кӛшіру 

P (-а,0) векторымен берілген.  

Есеп 7. y=f(x) функциясының графигіне, у =f(x+а)+b 

функциясының графигін салыңыз.  
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Шешуі. 5 және 6 есептердің нәтижелерін қолдана отырып, 

у=f(x) функциясының графигін P (-а,b) векторына параллель 

кӛшіреміз. Айта кетелік, егер 

координата осьтерін және О 

нүктесін P (-а,b) векторына 

параллель кӛшірсек, яғни жаңа 

координата жүйесіне кӛшсек, 

онда, у=f(x+а)+b 

функциясының графигі, у =f(x) 

функциясының графигі ХОУ –

дағыдай орындалады. 

Мысалдар. y= 2x +4,  

 y=ax
2
+bx+c=a(x+

a

b

2
)

2
+

a

bac

4

4 2
;  y=x

2
+2x+2=(x+1)

2
+1. 

V. Бӛлшек- сызықты функцияның графигі.    
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функциясының графигін саламыз. 

VI. y=|f(x)| функциясының графигі. 

 Есеп 8. у=f(x) функциясы берілген. y=|f(x)| функциясының 

графигін салыңыз. 

Шешуі. |f(x)|=f(x), егер 

f(x) 0 және |f(x)=-f(x),егер 

f(x)<0. Сондықтан y=|f(x)| 

функциясының графигі  у=f(x) 

функциясының графигімен 

беттеседі, f(x)>0 болғанда. f(x)<0 

болғанда, y=|f(x)| функциясының 

графигін, у=f(x) функциясының 

графигін Ох осіне айналық шағылысуынан алуға болады. 

VII. y=f(|x|) функциясының 

графигі. 

Есеп 9. y=f(x) функциясының 

графигі берілген. y=f(|x|) 

функциясының графигін салыңыз. 

Шешуі. Егер х 0 болса, онда 

|x|=x, одан f(|x|)=f(x). Сондықтан,  

y=f(|x|) функциясының графигі оң 

жарты жазықтықта y=f(x) 

функциясының графигімен беттеседі. |-x|=x болғандықтан, онда 

y=f(|x|) функциясы жұп, және оның графигі Оу осіне 

симметриялы. Сондықтан, y=f(x), х 0 функциясының графигінің 

тармағына, оның Оу осіне қарағанда айналық шағылысуын 

қосамыз.Мысал. y=|x|-5, y= |2| x +3. 

Мектепте геометрияны оқыту мәселелері . 

Мектепте геометрия курсы үлкен орын алады және оқытуға 

кӛп кӛңіл бӛлінеді. 7-11 кластарда математикаға бӛленген 

уақыттың 40% геометрияға тиісті. 

Мектеп геометриясының негізгі мазмұны 200 жылдан бері 

бір қалыпты сақталып келеді және оның шығар жері (қайнар кӛзі) 

Евклидтің «Негіздері». Планиметрия курсында түзулердің ӛзара 
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орналасуы; үшбұрыш, тӛртбұрыш және шеңбер қасиеттері; 

фигуралардың теңдігі және ұқсастығы; ұзындықты, бұрыштар 

мен аудандар шамаларын ӛлшеу сияқты мәселелер 

қарастырылады. 

Геометрия курсының негізгі мәселелері: 

геометрияның негізгі фактілерің, оларды алу ӛдістерің және 

оларды қолдану мүмкіндіктерін жүйелі түрде оқу; 

шектес пәндерді оқу үшін одан алған  білімдерді колдануды 

қамтамасыз ететін, оқушылардың іскерлігі мен дағдысын дамыту; 

оқушылардың кеңістікті елестетуін және логикалық ойлауын 

дамыту. 

Сонымен, геометрияның міндеті – оқушыларда үш түрлі 

сапаны дамыту: кеңістікті елестету; практиканы түсіну және 

логикалық ойлау. 

 Оқушылардың кеңістікті елестетуі мен логикалық ойлауын 

дамытудың негізі, олардың геометриялық фактілер мен әдістерді 

білуі. 

А.В. Погорелов оқулығында бірінші орынға оқушылардың 

логикалық ойлауын дамыту қойылған. Ол ӛзінің кітабында былай  

деп жазады: «геометрияны оқытудың басты мәселесі – 

оқушыларды логикалық ойлауға, ӛз пікірін дәлелдеуге үйрету ....» 

Ал Л.С. Атанасян мен В.Ф. Бутузовтардың оқулығында 

оқушылардың іскерлігі мен дағдысын дамытуға, түсінікті етіп 

баяндауға ерекше кӛңіл аударылады. 

В.Г. Болтянский, мектепте геометрияны оқытудын басты 

мақсаты,- оқушыларға есеп шешуде қалай ойлау, қалай дұрыс ой 

тұжымдауды кӛрсету деп есептейді. 

2. Планиметрия курсынын алғашқы бӛлімдерін оқыту 

методикасы. 

Кейбір геометриялық материалдармен оқушылар тӛменгі 

кластарда танысады. Ал 7- кластан бастап геометрия жүйелі түрде 

оқытылады. Геометрияның бірінші сабағында геометрияның 

шығу тарихымен танысып ӛту қажет. Оның практикалық 

қажеттіктен туғанын түсіндіру керек. 

Геометрияның (планиметрияның) алғашқы бӛлімдерін 

оқытқанда нақтыдан жалпыға кӛшкенде біртіндеп, жайлап ӛту 

керек, қоршаған ортаға және басқа кӛрнекіліктерге әрқашан 
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сүйену керек, оқушыларды логикалық ойлауға, негіздеуге, 

айтылған пікірді дәлелдеуге үйретіп отыру керек.  

Планиметрияны оқыту, оқушыларға белгілі геометриялық 

объектілерден басталады, бірақ олар енді жаңа түрде оқушыларға 

кӛрінеді. Нүкте мен түзу негізгі ұғымдар ретінде қарастырылып, 

олардың қасиеттері аксиомаларда беріледі.  

Нүкте мен түзу ұғымдарына түсінік бергенде оларды тақтада 

салып кӛрсетіп, белгілеулер енгізіледі. Атап ӛтетін жай,  түзу 

шексіз, суретте тек оның бӛлігі ғана кӛрсетіледі. 

Нүкте мен түзудін ӛзара орналасу жағдайлары жоғарыдағы 

ұғымдар енгізілген соң қарастырылады. Мұнда «жатады», 

«тиісті», «ӛтеді» деген сӛз тіркестері қолданылады. Осыларды 

қолданып «нүкте жүзуде жатады» деген сӛйлемді басқаша оқуға 

оқушыларды үйрету керек. Мұнда айта кететін жай, жазықтықта 

бір нүкте арқылы шексіз түзу  ӛтуі мүмкін. 

Геометрияның бірінші сабақтарында аксиомаларда 

енгізіледі. Аксиомаларды енгізгенде мынадай мәселелерге кӛңіл 

болу керек. 

А) қоршаған ортадан мысал келтіру, немесе арнайы методиканы 

қолдану. 

Б) аксиоманы тұжырымдау. 

В) суретке аксиоманың  иллюстрациясын кӛрсету. 

Г) аксиоманың қысқаша жазып кӛрсету. 

Мысалы: түзу аксиомасы (түзудің негізгі қасиеті). 

Кез келген екі нүкте арқылы түзу жүргізуге болады және ол 

тек біреу ғана болады. Осы аксиоманын қысқаша жазуы. 

 А мен В – әртүрлі нүктелер. А мен В нүктелері арқылы а түзуін 

жүргізуге болады; а түзуі – жалғыз. 

Түзу екі нүкте арқылы толық анықталады. Бұл түзуді екі 

үлкен латын әрпімен белгілеуге хұқ береді. 

Түзу аксиомасын бірінші геометриялық сӛйлемді дәлелдеуге 

қолданылады. Бірінші геометриялық сӛйлемді оқушылар әлі 

теорема деп атамайды. Математикалық пікірлерді дәлелдеудің 

бірнеше әдісі бар екенін айта отырып, дәлелдеудің әдістерінің бір 

қарсы-жоруға тоқтаймыз. Бұл әдісті меңгеру оқушыларда 

қиындықтар туғызады. Сондықтан, қарсы жору әдісінің барлық 

этаптарын, оның характеристикасын беру қажет және оның 
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алгоритмінің жазылуын кӛрсету керек. Қарсы жору әдісінің 

алгоритмі: 

1. Дәлелдеуге керек болған пікірге кері пікір деп ұйғару;  

2. Ойлаудың нәтижесінде белгiлi дұрыс пiкiрге қайшы пiкiрге 

келу; 

3. Ұйғарым дұрыс емес дегеен қорытындыға келу; 

4. Жалпы қорытындыға келу. 

 Жазықтықтағы нүкте мен түзудың ӛзара орналасу 

тақырыбын меңгергенде, онда шығарылатын есептердің мәні 

үлкен. Есептер шығарғанда, суреттер қоса жүруі керек.Мысалы:  

а) түзуде жататын және жатпайтын нүктелерді белгілеңіз.  

б) кӛрсетілген нүктелер түзуде жата ма? 

в) екі түзу қиылса ма?  

г) берілген нүктеде қиылысатын түзулерді салыңыз. 

Планиметрияның алғашқы сабақтарында «кесінді», «сәуле» 

(жарты түзу), «бұрыш» сияқты ұғымдар енгізіледі және оларға 

формалды – логикалық анықтамалар беріледі. Оларды оқытудан 

алдын нүктелерді түзуде орналасу қасиеттері қарастырылады. 

Қасиет «арасында», «бӛледі» деген сӛз тіркестері арқылы 

тұжырымдалады. 

Геометрия оқулықтарда кесінді мен сәуле түзудың бӛлігі 

ретінде қарастырылатынын ерекше бӛліп айтып отырған жӛн. 

Олардың анықтамаларын берместен бұрын, оқушылардың осы 

объект туралы кӛрнекі елестерін қолдана отырып, оның жеке  

бӛліктерін атау қажет. Кесінді ұғымын енгізу процессінде оның 

бӛліктерін суретте әртүрлі бояумен бейнелеген жӛн: 

А) кесінді – бұл түзудің бӛлігі;  

Б) екі нүкте – кесіндінің ұштары, кесінді ұштары кесіндіде 

жататыны ерекше белгіленген; 

В) кесінді ұштарының арасында жатқан барлық нүктелер 

кесіндіге тиісті. 

Кесінді ұғымын талдап болған соң оған анықтама беруге 

болады. Анықтама бергенде барлық бӛлінген бӛліктер беріледі 

(синтез). Анықтама: кесінді деп түзудің берілген екі нүктесінің 

арасында жатқан барлық  нүктелерінен тұратын бӛлігін айтады. 

Сәуленің анықтамасы да кесінді анықтамасы сияқты 

енгізіледі.Мұндағы, маңызды мәселе,  сәуле – шексіз  фигура. 
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Мұны, кесінді мен сәуленің ӛзара орналасуына берілген 

жаттығуларда кӛрсету керек.  

Түзідің берілген нүктесің бір жағында  жатқан барлық 

нүктелерінен туратын бӛлігі жарты  түзу немесе сәуле деп 

аталады. 

Бұрыш ұғымы жоғарыдағы ұғымдар сияқты қалыптасады. 

Бұрыш ұғымы мектепте ортақ бас нүктесі бар екі сәуле, 

немесе ортақ бас нүктесі бар екі сәулемен шектелген жазықтын 

ретінде қарастырылады. Іс жүзінде екі жағдайда қолданылады. 

Планиметрия курсында, түзулердің ӛзара орналасуына 

байланысты мәселелер бірінші болып қарастырылады. 

Сондықтан, оның мазмұны мен оқыту  методикасына ерекше 

кӛңіл аудару қажет. Бұл мәселелерді оқытқан кезде, оқушыларға 

түсінікті болатын түрде аксиомалардың ролін кӛрсету тиімді. 

А.В. Погорелов оқулығын планиметрия бӛлімінде 

аксиомалар негізгі қасиеттер деп аталынған. Барлық негізгі 

қасиеттерді енгізіп болған соң, оларды  аксиомалар деп атаған. 

Түзулердің ӛзара орналуы геометрия курсында әртүрлі ретте 

қарастырылады: 

Погорелов оқулығында, алдымен параллель түзулер ұғымы, 

параллель түзулер аксиомасы қарастырылып, соңынан 

перпендикуляр түзулер қарастырылады. 

Ал паралелль түзулердің  жазықтықта бар болуы, түзулер 

паралельдік белгісі, паралель түзулерді салу, перпендикуляр 

түзулер бӛлігінен кейін оқытылады. 

Колмогоров оқулығында, түзулердің ӛзара  орналасуы 

жазықтықдағы паралелль түзулерден басталады, оқушылар 5-6 

класта перпендикуляр түзулермен таныс болғанмен. 

Атанасян оқулығында, алдымен түзулердің 

перпендикулярлығы  қарастырылады 

Түзулердін ӛзара орналасу тақырыбын оқығанда мына 

аксиоманың «кез келген екі нүкте арқылы түзу жүргізуге болады 

және біреу ғана» тақырыбын ӛткенде алдымен жалпы жағдайды 

қарастырғанда тиімді. Ол үшін оқутушы мынадай сұрақтар қоюы 

мүмкін. 

1. Жазықтықтағы екі түзудің ортақ екеу ғана нүктелері 

болуы мүмкін бе? 
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2. Жазықтықтағы екі түзу бір ғана ортақ нүктеге ие болуы 

мүмкін бе? 

3. Жазықтағы екі түзудін ортақ нүктесі болмау мүмкін бе? 

Үшінші сұраққа жауап түзулердін параллельдігі ұғымына 

алып келеді. 

Планиметрия курсында, түзулердің ӛзара орналасуына 

байланысты мәселелер бірінші болып қарастырылады. 

Сондықтан, оның мазмұны мен оқыту методикасына ерекше 

кӛңіл аудару қажет. Бұл мәселелерді оқытқан кезде, оқушыларға 

түсінікті болатын түрде аксиомалардың ролін кӛрсету тиімді. 

А.В.Погорелов оқулығының планиметрия бӛлімінде 

аксиомалар негізгі қасиеттер деп аталады. Барлық негізгі 

қасиеттерді енгізіп болған соң, оларды аксиомалар деп атайды. 

Түзулердің ӛзара орналасуы геометрия курсында әртүрлі 

ретпен қарастырылады. 

Түзулердің паралельдігін оқу тӛмендегі бӛліктерден тұрады: 

- паралель түзулер анықтамасы; 

- паралель түзулердің бар болуы; 

- паралель түзулер аксиомасы; 

- паралель түзулердің қасиеттері; 

- паралель түзулердің белгілері; 

- оқылған теорияны есептер шешкенде қолдану. 

3. Стереометрия курсының алғашқы сабақтары. 

Стереометрия курсын оқу стереометрия аксиомаларынан 

басталады. Стереометрияда, планиметриядағы сияқты, 

геометриялық фигуралардың қасиеттері сейкес теоремаларды 

дәлелдеу арқылы тағайындалады. Мұнда негіз болатын – негізгі 

геометриялық фигуралардың аксиомалармен ӛрнектелетін 

қасиеттері. Кеңістікте негізгі фигуралар болатындар: нүкте, түзу 

және жазықтық. Жазықтық, түзу сияқты шексіз болады. 

Жаңа геометриялық бейне – жазықтықты енгізу аксиомалар 

жүйесін кеңейте түсуге мәжбүр етеді. 

Жазықтықтардың кеңістіктегі негізгі қасиеттерін ӛрнектейтін 

аксиомалар тобы: 

1. Қандай жазықтық болса да, ол жазықтыққа тиісті нүктелер 

және оған тиісті емес нүктелер бар болады. 

2. Егер әр түрлі екі жазықтықтың ортақ нүктесі бар болса, 

онда олар осы нүктелер арқылы ӛтетін түзу бойымен қиылысады. 
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3. Егер әр түрлі екі түзудің ортақ нүктесі болса, онда олар 

арқылы жазықтық жүргізуге болады және ол тек біреу ғана 

болады. 

Сонымен, стереометрияның  аксиомалар  жүйесі  

планиметрия  аксиомалары  мен  жоғарыда келтірілген 

аксиомалардан тұрады. 

Стереометрия аксиомаларын ӛткенде оқушыларға мынаны 

ескерткен жӛн. Планиметрияда қарастырылатын фигуралар бір 

жазықтықта орналасады. Ал, стереометрияда жазықтықтар кӛп, 

тіпті шексіз кӛп. Осыған байланысты планиметрияның кейбір 

аксиомаларының тұжырымдамасы, стереометрияның 

аксиомалары сияқты анықтай түсуді талап етеді. Осыларды 

қарастырайық. 

Жазықтыққа тиісті түзу бұл жазықтықты екі жарты 

жазықтыққа бӛледі. 

Жарты түзу жатқан жазықтықта жарты түзуден бастап  

берілген  жарты жазықтыққа градустық ӛлшеуіші берілген 180
0
- 

тан кем бұрышты ӛлшеп салуға болады және ол жалғыз болады. 

‡шбұрыш қандай болса да берілген жазықтықта, осы 

жазықтықта берілген жарты түзуге қарағанда берілген қалыпта 

орналасатын, онымен тең үшбұрыш болады. 

Жазықтықта берілген түзу бойында жатпайтын нүкте 

арқылы берілген түзуге параллель бір ғана түзу жүргізуге болады. 

Стереометрияның әрбір аксиомасын енгізу үшін тӛмендегі 

схеманы қолданған жӛн: 

- аксиомаларды модельде кӛрсету; 

- аксиоманы тұжырымдау; 

- сызбасын схемалық түрде кӛрсету; 

- символдық жазуын беру. 

Стереометрияның екінші аксиомасы жазықтықтардың 

қиылысуының бар  болатынын кӛрсетеді. Сондықтан, осы 

аксиомадан соң оқушыларды қиылысатын жазықтықтармен 

таныстыру керек. 

Кеңістікте жазықтықтың орналасуын анықтайтын аксиома 

оқулықтарды әртүрлі тұжырымдалады. Кӛпшілік оқулықтарда 

оның дәстүрлі тұжырымдамасы былай: «Бір түзудің бойында 

жатпайтын үш нүкте арқылы жазықтық жүргізуге болады және  
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ол тек біреу ғана болады». Ал, А.В. Погореловтың оқулығында ол 

үшінші аксиома түрінде берілген. 

Кеңістікте жазықтықтың орналасуын анықтайтын аксиоманы 

енгізу процессінде 

оқушыларға оның мәні дұрыс түсіндіру қажет. Яғни, 

аксиомада берілген шарттарды қанағаттандыратын жазықтық бар 

және ол жалғыз. Себебі осы фактілер кейінгі теоремаларды 

дәлелдеуде қолданылады.  

«Бір түзудің бойында жатпайтын үш нүкте арқылы 

жазықтық жүргізуге болады және  ол тек біреу ғана болады» 

аксиомасын енгізу процессінде кӛрнекіліктерді қолданып, әртүрлі 

жағдайларды қарастыру керек. 

Негізгі ұғымдарды және стереометрия аксиомаларын  бір 

сабақта енгізген жӛн. Себебі, оқушыларда бірінші рет үш 

ӛлшемді кеңістік геометриясы туралы жалпы базалық түсінік 

болуы үшін  . 

Стереометрия аксиомаларынан соң оның салдарлары 

оқытылады. Осы салдарларды оқу процессінде оқушылар 

жоғарыда ӛтілген аксиомаларды алғаш қолдана бастайды. Мұнда 

ескеретін жай, салдар – теоремаларды оқығанда олардың екі 

бӛлімнен тұратыныдығы – бірінші теорема шарттарына сейкес 

жазықтықтың бар болуын дәлелдеу, екінші ондай жазықтықтың 

жалғыз болуын дәлелдеу. 

Әдебиет:[1-4,8];[11-13];[18-21]; [22-24];[25-27]. 

 

№18-21. Лекция тақырыбы. Математикаға оқыту әдістері. 

Оқыту әдістемесінің классификациясы (мәселелі оқыту, 

оқытудың модульдік технологиясы, ӛзіндік жұмыс және де 

оларды ұйымдастыру. Инновациялық технологияларды 

математикағы оқыту үрдісінде қолдану. 

 Математикаға оқыту әдістері және олардың классификациясы. 

Әдіс (грекше  ‗methodos – зертеу жолы‘) – мақсатқа жету тәсілі. 

Оқыту әдісі деп оқу мен тәрбиелеу мақсаттарын жүзеге асыру 

жолында қолданылатын дидактикалық тәсілдер және 

құралдардың реттелген кешенін (комплексін) түсінеміз. Оқыту 

әдісі мұғалім мен оқушылардың мақсатты бағытталған 

қызметтерінің ӛзара байланысты, тізбектелген тәсілдерін 

қамтиды. 
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Кез келген оқыту әдісінің мақсаты, қызметтер жүйесі, 

оқыту құралдары мен белгіленген нәтижесі болады. Оқыту 

әдісінің обьектісі және субьектісі оқушы. 
Оқытушы әдетте оқыту процесінде әртүрлі әдістерді 

қолданады. Қандай да бір жалғыз әдіс таза күйінде жоспарланған 

тек арнайы немесе зерттеу мақсаттарында қолданылады. 

Қазіргі заман оқыту әдістері теориясына бүгінде әртүрлі 

негіздер бойынша жүргізіледі. 

1) Танымдық қызмет сипаты бойынша: 

- түсіндірмелі-иллюстративтік (әңгіме, лекция, әңгімелеу, 

демонстрация және т.б); 

- репродуктивтік (есептер шешу, тәжірибені қайталау және т.б.); 

- проблемалық (проблемалық есептер, танымдық есептер және 

т.б.); 

- эвристикалық (жарым-жартылай ізденушілік); 

- зерттеушілік. 

- Қызмет компоненттері (құрамдас бӛліктері) бойынша: 

- ұйымдастыру-әрекеттік – оқу-танымдық қызметтерді 

ұйымдастыру мен іске асыру әдістері; 

- ынталандырушы - оқу-танымдық қызметтерді ынталандырушы 

және дәлелдеуші әдістері; 

- бақылаушы-бағалаушы - оқу-танымдық қызметтердің     

тиімділігін бақылау және бағалау әдістері. 

2) Дидактикалық мақсаттары бойынша: 

- жаңа білімді оқып-үйрену әдістері;  

- білімді бекіту әдістері; 

Математикаға оқыту әдістері 

Алған білімді 

игеруге 

бағытталған  

Білік  пен дағдыны 

қалыптастыруға және білімді 

жетілдіруге бағытталған  

Ақпараттық-

дамытушылық 

Шығармашылы

қ- 

репродуктивтік  

Проблема 

лық 

Репродуктивтік  
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- бақылау әдістері. 

3) Оқу материалын баяндау тәсілдері бойынша: 

- монологтық-информациялық-хабарлайшылық (әңгіме, лекция, 

түсіндіру); 

- диалогтық (проблемалық баяндау, әңгімелесу, диспут). 

4) Оқу қызметін ұйымдастыру формалары бойынша; 

5) Оқушылардың ӛзіндік белсенділігінің деңгейі бойынша; 

6)  Білім беру кӛздері бойынша: 

- ауызша (әңгіме, лекция, әңгімелесу, нұсқау беру, дискуссия); 

- кӛрнекі (демонстрация, иллюстрация, схема, материалды 

кӛрсету және т.б); 

- практикалық (жаттығулар, лабороториялық жұмыс, 

практикум). 

7) Тұлғаның құрылымын есепке алу бойынша: 

- сана (сана-сезім, ой) (әңгіме, әңгімелесу, нұсқау, мысал 

кӛрсету); 

- мінез-құлық (бет алыс, бағыт) (жаттығу, тренировка); 

- ынталандыру-сезімі (қолдау, мақтау, бақылау және т.б). 

 Жоғарыда кӛрсетілген классификация дидактикалық аспекте 

қарастырылады, математика пәнінің мазмұны мұнда толығымен 

ескерілмейді, сондықтан математикаға оқыту әдістерінің толық 

тізімін кӛрсетуге болмайды. Оқыту әдісін таңдау-бұл 

творчестволық жұмыс, дегенмен ол оқыту теориясына 

негізделген. Оқыту әдістерін бӛлуге,  универсалдауға немесе бір-

біріне бӛлек қарауға болмайды.  

Қолдану жағдайына қарай бір әдіс тиімді немесе тиімсіз 

болуы мүмкін. Жаңа білім мазмұны математикаға оқытудың жаңа 

әдістерін туғызады. 

Оқыту әдістерінің педагогикалық классификациясы оқыту 

әдістері (мұғалім әрекеті) және оқу әдістері (шәкірт әрекеті) 

болып екіге бӛлінеді. Соңғысы, математиканы оқып үйрену 

әдістері ғылыми және оқу (эвристикалық, модельдерде оқу және 

т.б)болып бӛлінеді. 

Оқыту әдістеріне – мұғалімнің үйретуші кеңесі, әңгімесі, 

хабарлаудың құралдары мен тәсілдері, әдістері, оқушылардың 

танымдық қызметін ұйымдастыру мен бағалау жатады. Оқу 

әдістеріне – оқу материалын меңгеру тәсілдері, құралдары мен 
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әдістері, оқудың репродуктивтік және продуктивтік тәсілдері 

және ӛзін-ӛзі бақылау жатады. 

Математикалық зерттеулердің негізгі әдістеріне бақылау мен 

тәжірибе; салыстыру; анализ бен синтез; жалпылау мен нақтылау; 

абстракциялау жатады. 

Математикаға оқытудың қазіргі заман әдістері: 

- проблемалық (перспективалық); 

- лабороториялық; 

- программалап оқыту; 

- эвристикалық; 

- математикалық модельдерді құру; 

- аксиоматикалық және т.б. 

Оқыту әдістерінің жіктелуі: білімдерді алғашқы рет 

меңгеруге бағытталған (информациялық-дамытушылық; 

проблемалық-іздеушілік); білімді толық жетілдіруге және іскерлік 

пен дағдыны қалыптастыруға бағытталған (репродуктивтік; 

творчестволық-репродуктивтік). 

Ақпараттық-дамытушылық әдіс екі класқа бӛлінеді: 

1. Дайын күйінде ақпарат беру (лекция, түсіндіру, оқу кино, 

видиофильмдерді кӛрсету, магнит    таспасын тыңдау); 

2. Білімді ӛз бетімен алу (кітаппен ӛз бетінше жұмыс, оқу 

бағдарламаларымен, ақпараттық технологиямен жұмыс). 

Проблемалық-іздеушілік әдістер: оқу материалын 

проблемалап баяндау(эвристикалық әңгіме); лабораториялық 

ізденушілік жұмыс; зерттеу жұмыстары және т.б. 

Репродуктивтік әдістер: оқу материалын айтып беру; үлгі 

бойынша жаттығулар орындау; нұсқау бойынша лабораториялық 

жұмыс. 

Шығармашылық-репродуктивтік әдістер: шығармалар; 

вариативті жаттығулар және т.б. 

Математиканы оқыту процесінде белгілі бір әдісті (немесе 

білгілі бір оқыту формасын) жемісті түрде пайдалану үшін 

мұғалім осы әдісті жетік білуі қажет. Мұның мәнісі мынада: а) 

бұл әдістің мәнін түсініп, оны оқытудың әртүрлі нақты 

жағдайларында қолдана білу қажет; ә) оқыту процесінде әрбір 

әдістің жиі кездесетін формаларын білу керек; б) бұл әдістің 

байқалатын, кездесетін, жақсы және теріс жақтарын білу керек; в) 

осы әдіс арқылы мектеп математика курсындағы қандай мәселені 
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оқу қолайлы болатынын алдын-ала біліп отыру керек; г) оқу 

методикасын  үйрену процесінде оқушыларды осы әдіспен (басқа 

емес) жұмыс істеуге үйрете білу қажет. 

Оқытудың дәстүрлі әдістері. 

Дәстүрлі әдістерге ең алдымен сӛзбен баяндаудың және 

дайын білімді түсіндірудің догматикалық әдістері жатады 

(мұғалімнің әңгімесі мен дәрісі). Бұл әдістерде белсенді роль 

айтушы мұғалімде болады да, оқушыларға ұйып тыңдаушы 

міндеті қалады. Математиканы оқытуға және математиканы 

оқыту әдістеріне қойылатын қазіргі талаптар оқытушы мен 

оқушының әңгіме, дәріс үстінде қарым-қатынастарына маңызды 

ӛзгерістер, жаңалықтар енгізу міндеті қойып отыр. Мұндағы 

басты мақсат, оқушыларды әрекетсіз тыңдаушы, айтқанды 

қабылдаушы, жай орындаушы ғана емес белсенді ой әрекетін 

атқарушы дәрежесіне кӛтеру болып табылады, сондықтан да 

мұғалімнің оқу әңгімесі мен дәрісі шәкірттерді бейтарап 

қалдырмай, оларды айтылып отырған мағлұматтарға, фактілерге, 

жаңалықтарға қызу тартып отыру қажет. 

Әңгіме немесе дәріс кезінде оқытушы ағынан жарыла сӛйлей 

отырып, шәкірттерге ӛзінің «ойлау лабораториясының» есігін 

айқара ашуы тиіс. 

Мұғалімнің әңгімесі дәріске қарағанда анағұрлым шағындау 

болып келеді, ол оқыту формасы ретінде бірінші сыныптан 

бастап барлық сыныптарда қолданылады деуге болады. 

Математиканы оқытуда дәріс әдісі негізінен жоғарғы 

сыныптарда қолданылады. Ол бүкіл сабақты немесе оның бір 

бӛлігін қамтуы мүмкін. Оқу дәрістерінің әңгімеден 

айырмашылығы,онда келтірілетін, айтылатын материалдың 

мазмұнына байланысты болып келеді. 

Эвристикалық әдіс. Оқытудағы эвристикалық әдіс деп 

әдістемеде негізінен диалогиялық (сұрақ-жауап) формаладығы 

эвристикалық әңгімені түсінеді. Мұнда мұғалім оқушыларға 

білімді, ұғымды бірден дайын түрінде бермей, ӛз орнымен 

қойылған сұрақтар арқылы оларда бұрын қалыптасқан білімдері 

мен бақылаулары және ӛмір тәжірибесіне сүйеніп жаңа 

ұғымдарға, ережелерге, дәлелдеулерге және есептің шешуіне 

ӛздерін келтіру керек. Эвристикалық әңгіме оқытуда орын алып 

келген жалаң жаттау мен догматизмге қарсы бағытталған 
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оқушылардың ізденімпаздығын, олардың ӛз бетінше ойлау 

қабілетін арттыруды кӛздейтін прогрессивтік әдіс болып 

табылады. Эвристикалық әңгіме қойылатын сұрақтар ішінде 

оқушылар бірден дайын жауап таба алмайтындай проблемалық 

сауалдар кездеседі.  

Эвристикалық әңгіме-сұрақтар жүйесі бірсыпыра шарттарды 

қанағаттандыруы қажет: сұрақтар логикалық жағынан жүйелі, 

қысқа, дәл болуы; екі-ұшты, дүдәмәл болмауы, жауабы оп-оңай 

болмауы және оқушылардың  кӛпшілігінің жан-жақты ойлауына 

кең жол ашуы т.б. Ал бұған берілетін оқушының жауабы дәл 

және толық, барлық сыныпқа түсінікті болуы қажет. Жауапқа кӛп 

оқушы қатысқаны дұрыс болады. 

Практикалық   және   лабораториялық  жұмыстар.     

Математиканы  оқып үйренуде әр түрлі практикалық және 

лабораториялық жұмыстардың елеулі мәні бар.  Бұлардың 

мектепте кӛптен қолданылып келе жатқан ежелгі формаларына 

сызбалық жаттығулар, жер ӛлшеу жұмыстары, модельдеу, 

есептеу техникасымен жұмыс істеу т.б. жатады. Лабораториялық 

жұмыстар ӛздерінің кӛздеген мақсаттарына қарай танымдық 

және қолданбалы болып екіге бӛлінеді. Танымдық 

лабораториялық жұмыс оқушыларды жаңа математикалық 

деректермен таныстыру үшін қолданылады. Қолданбалы 

лабораториялық жұмыстарда оқушылар ӛздерінің алған 

математикалық  білімдерін нақты практикалық есептер шешуге 

қолдануға үйренеді. Мұндай есептерге жер бетіндегі ӛлшеу 

жұмыстары геометриялық денелердің модельдеріне жүргізілетін 

ӛлшеу, есептеу жұмыстары, сандық масштабтар арқылы 

картадағы ӛлшеу т.б. жатады. Оқушылар мұндай жұмыстар 

туралы есептеулер жазып, оған мұғалім баға қояды. Практикалық 

жұмыстар кезінде кейде нақты объектіге барып ӛндірістік немесе 

басқадай  ӛмірлік-практикалық мәні бар нақты  есептер құрып, 

шешу сандық материалдар  жинақталады. Мұндай жұмыстарды 

математикалық немесе кешендік (бір мезгілде бірнеше пән 

бойынша) экскурсиямен (топсеруенмен) ұштастыруға  

(қабаттастыруға) болады. Жер бетінде ӛлшеу жұмыстары 

негізінен геометрия (үшбұрыштардың ұқсастығы, аудандар 

ӛлшемі т.б.) немесе үшбұрыштарды тригонометриялық шешу 

(алыстағы нүктенің қашықтығын есептеу, заттың биіктігін табу 
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т.б.)  мәселелерімен байланысты. Жұмыс 5-7 оқушылардан 

тұратын топтар бойынша жүргізіледі. Жер бетінде ӛлшеу 

жұмыстарын жүргізу үшін мектептің математикалық кабинетінде 

ӛлшеу құралдары мен жабдықтарының (эккер, астролябие, 

эклиметр, мензула т.б.)  5-7 комплекті болуы қажет. 

Бағдарламалық оқыту. 

Математиканы окытудың қазiргi кездегi ең басты 

ерекшелiктерi мынадай: 

1) Оқытудың барлық кезеңдерiнде шәкiрттердiң бiлiм алу 

белсендiлiгiн арттыру. Мұнда мұғалiмнiңц жәрдемiмен 

шәкiрттердiңн ӛздiгiнше бiлiм алуына баса кеңiл бӛлiнедi. 2) Оқу 

үрдiсiне оқушылардың математикалық ойлауын интенсивтендiру, 

яғни оларды математика саласы бойынша теориялық бiлiм алу 

және рационал ойлаудьң негiзгi интенсивтi әдiстерiн игеруге 

баулу. 

Оқыту - мұғалiм тарапынан оқыту, үйрету, ал шәкiрт 

тарапынан оқу, үйренудi қамтитын екi жақты үрдiс. Сондықтан да 

оқыту жемiсi болу үшiн бұлар арасында әрқашан тура және керi 

байланыс орын алуы керек. Оқытушы оқу үрдiсiнiң жүруiн 

басқарып отыру үшiн шекірттен мұғалiмге ол жӛнiнде ақпарат 

дер кезiнде жетiп отыруы шарт. Тек осындай ақпаратты ескере 

отырып,  мұғалiм сабақ үстiнде әр оқушының оқуына бiлiктi 

түрде араласа алады. Бұл бағдарламалық оқыту идеясын 

туғызады. Бұл әдiс бойынша оқушы бағдарламаланған 

оқулықтағы немесе оқыту машинасына енгiзiлген арнайы 

құрастырылған оқыту бағдарламасына сәйкес жұмыс iстейдi. 

Бағдарламада шәкiрт ӛз жұмысының дұрыс-бұрыстығын бақылап 

отыруы үшiн қойылған сұрақтардың жауаптары да келтiрiледi. 

Бағдарламалық әдiстi басқа әдiстермен бiрiктiре отырып 

қолданудьң бiр түрi бағдарламалық картаны пайдалану болып 

табылады. Бұл картада оқулықта келтiрiлген математиканың 

белгiлi бiр тарауын ӛз бетiнше оқып игерудi жүзеге асыруды 

кӛздеген нұсқаулардың реттелген жүйесi келтiрiледi. 

Бағдарламалық карта арқылы мектеп математика курсындағы 

белгiлi бiр тақырыпта кӛлемi шағын ӛз бетiнше оқу барысында 

оқушы ӛз әрекетiнiң дұрыстығын дер кезiнде бақылап отыруға 

мүмкiндiк алады (растау). Оқытушы бағдарлама әрқайсысы 

(теориялық мағлумат) амалдық кадр (жатгығулар) және керi 
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байланыс (нұсқау, жауап) кадрынан туратын бӛлiктерден 

құралады. Бiрнеше адымнан кейiн барып бақылау кадр берiледi. 

 Оқытатын бағдарлама сайып келгенде оқыту алгоритмi 

болады, ендеше бағдарламалық оқыту — оқу үрдiсiн алгоритмдеу 

проблемасымен тығыз байланысты болады. Бағдарламалық 

оқытуды дамытып, мектеп практикасына енгiзу оқытудың 

техникалық құралдары рӛлiн күшейте түседi. 

Проблемалық оқыту. Проблемалық оқыту  шығармашылық 

(творчестволық), тапқыр (эвристикалық) ойлауға сүйенеді. 

Мұндай ойлау әсіресе стандартты емес есептерді шешуге қажет 

болады. Сонымен бірге проблемалық әдіс математикалық 

теорияны оқып, үйренуде аса тиімді болады. Сондықтан да 

проблемалық әдіс болашақта орта мектепте математиканы 

оқытудың негізгі әдістері болуы тиіс.  

Проблемалық оқыту теориясы кӛптеген педагогтар еңбегінде 

(М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, В. Оконь т.б.) терең зерттеле 

бастады. Бұл теорияның ең басты ұғымдары «проблема» (оқулық) 

және проблемалық жағдай (ситуация) ұғымдары болып табылады. 

Проблемалық жағдай оқушының жаңа білім алуға итермелейтін 

ойлау әрекетіне бастайды, оған жағдай туғызады.  

Оқулықтағы математикалық есептер мынадай екі жағдайда 

проблемалық жағдайға дұшар болады: 1) егер оның шарты мен 

талабының арасына ойлау субъектісі болып саналатын оқушы 

адам тұрса; 2) ол адам бұл есепті қалай шешуді білмесе; 

Кез келген есеп білмегендер үшін ғана проблема болады, ал 

оның шешеуін білгендер үшін ол ешқандай проблема болмайды.  

 Оқушыларда проблемалық жағдай белгілі бір проблемалық 

жағдай қоюдың (туғызудың) негізгі үш тәсілін кӛрсетуге болады. 

1. Мұғалімнің ӛзі тікелей қоятын проблема. 2. Проблеманы 

қою және оны тұжырымдау. 3. Проблеманы сипаттайтын 

шарттарды қарастыру. 4. Қойылған проблеманы шешу: а) 

проблеманы талдап, тексеру және оны шешудің кӛңілге қонымды 

бағыттарын іздестіру; ә) проблеманы шешуге қажетті 

мағлұматтарды іріктеу және оларды бір жүйеге келтіру; б) 

қабылданған шешу жоспарын нақтылау (детализация). 5. 

Алынған жауаптың дұрыстығын негізеу. 6. Проблеманы шешу 

жоын және оның нәтижесін зерттеу және жаңа білімді анықтау. 7. 

Жаңа білімді арнай іріктеп алынған есептерді шешуге 
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практикалық қолдану. 8. Қойылған проблеманы мүмкіндігінше 

кеңейту және жалпылық жолдарын іздестіру. 9. Проблеманың 

алынған шешуін қарастыру, бұдан басқа да тиімді және сындарлы 

жолымен іздестіру. 10. Жасалынған жұмысқа қорытынды жасау.  

Бұл жоспарды жүзеге асыруда оқушылар барынша кӛп 

қатыстырып, мұғалімнің ӛз мүмкіндігінше аз араласуға тырысуы 

қажет. 

Проблемалық сабақты ұйымдастыруда оқу проблемасының 

нақты сипатына сәйкес бұл сүлбелік жоспар кейде толық, кейде 

ішінара орындалуы мүмкін, кейбір пунктерді біріктіріп жіберуге 

тура келеді. 

Сабақ үстінде оқушылар алдына қойылатын проблемалар сан 

алуан болып келеді. Жаңа тақырыпқа кіріспе, есепті жаңа 

тиімділік әдіспен шешу, белгілі материалды жаңа оқу 

материалымен байланыстыру т.б.  

Математикалық шығармашылыққа бейім шәкірттерге 

арнайы лайықтап алынған проблемалық сипаттағы есептер қоюда 

мынадай шарттарды ескеру қажет. 

1. Шәкірттер проблемалық мазмұнды тапсырманы үй 

жағдайында белгілі бір азды-кӛпті мерзім ішінде (1-2 апта) 

орындаулары қажет. 

2. Проблемалық сипаттағы тапсырмаларды орындаудың 

жолдары шешу деңгейі, проблеманы игерудің тереңдігі, 

жалпылау дәрежелері дамыту мүмкіндіктері тұрғысынан түрліше 

болып келуі тиіс. 

3. Проблемалық сипаттағы тапсырмалар мазмұны жӛнінен 

танымал болмайтын болып келіп, оны шешу үшін оқушылар 

дайын әдәби құралдарды аз пайдаланып, ӛз бетінше, ӛз күшімен 

әрекеттенетіндей етіліп құрастырыуы қажет. 

4. Оқушылардың жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін 

қанағаттандыру үшін тапсырмаларды мектеп математика 

курсының әр түрлі тарауларынан іріктеп алған жӛн. 

5. Проблемалық сипаттағы тапсырмалар сынып ұжымына 

беріліді. 

Шәкірттердің проблемалық тапсырмалар жӛніндегі 

зерттеулері арнайы реферат түрінде жазылып, сыныпта немесе 

математика үйірмесінде талқыланғаны жӛн. 
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Оқушылардың  ӛзіндік жұмысы. Ӛзіндік жұмыс 

оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінің формаларының бірі 

болып табылады. Белсенді оқу-танымдық іс-әрекет оқушылардың 

ой еңбегі  мен практикалық әрекетінің қызметін болжайды. Яғни 

білім мен білік тек белгілі бір оқу әрекеттерін орындаған кезде 

ғана толық әрі саналы меңгеріледі және де бұл әрекеттерді 

оқушының ӛз бетінше орындағаны дұрыс.  

Қазігі кезде сабақты дұрыс жүргізуге қойылатын негізгі 

талап-оқушылардың белсенді іс-әрекеттік сезімін оята отырып, 

оларды басқара білу. Ол біріншіден, тек дайын ақпаратты 

деректер, заңдар, ережелер күйінде ғана беріп қоймай, 

оқушыларды ӛз бетінше іздендіретін, одан жаңа ақпарат 

алатындай оқу материалын берудін құрылымын қайта құруды 

талап етеді. Екіншіден, оқушылардың іс-әрекетіне деген 

мұғалімнің іс-әрекетінің кӛзқарасын ӛзгертуді талап етеді. Ол 

оқытудың әр кезеніңде: үй жұмысын тексерген кезде, 

оқушылардың жаңа білімді меңгеруге дайындығы кезінде, жаңа 

білімді енгізіп, оны тұжырымдаған және оларға сүйенген кезде, 

алынған білімді қорытып, бір жүйеге келтірген кезде де кӛрініп 

отыруы керек.    

Ӛзіндік жұмыстың  мазмұны , формасы және оны орындау  

уақыты сабақтың сол кезеңіне сай болатын негізгі оқыту 

мақсатына байланысты болуы керек. Айта кететін жағдай  оқу 

үрдісінде  ӛзіндік жұмысты кӛп қолдану, оны бағалай алмаған 

(ескермеу) сияқты зиянды. Әлбетте, егер оқудың әрбір жеке 

кезеңінде жүргізілетін ӛзіндік жұмыстардың мақсатыда  

анықталған, оның нақты тапсырмалары салыстырғанда алынатын  

қортындының формасы  дәлелденген болса, онда ол дұрыс 

нәтиже береді. Сондай-ақ мұғалім үшін  оқушыларды жұмыс 

жүргізуге дайындау, оны ӛткізу және алынған нәтижені бағалау  

мәселелері де маңызды болып табылады. 

Психологиялық - педагогикалық әдебиеттерде  

оқушылардың ӛзіндік жұмыстарының әр түрлі жіктеулері  

кӛрсетіледі. Олардың ішінде оқыту теориясы  мен практикада 

жиірек кездесетіндері мыналар: 

1. Дидактикалық мақсаттары бойынша: оқып үйренетін, 

тексеретін, диагноздық, алынған білімді баянды ететін және т.б 
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 2. Даралау дәрежесі бойынша: мазмұны әр түрлі, бірақ бірдей 

тәсілмен орындалатын; мазмұндары бірдей, бірақ әр түрлі 

тәсілдермен орындалатын; мазмұндары әр түрлі  және әр түрлі 

тәсілдермен орындалатын. 

3. Білім материалдары бойынша: оқулықпен  және  оқу 

әдебиеттерімен  жұмыс ,есептерді шешу  және салыстыру,  

лабораториялық  және сызбалық  жұмыстар. 

4. Оқушылардың ізденімпаздық дәрежесіне байланысты 

жұмыстар  және т. с. с. 

Оқушылардың ӛз бетінше іздену жұмыстарының  жіктеуін 

қарастырайық. 

Осы жіктеуге сәйкес  оқу үрдісінде  ӛзіндік жұмыстың  тӛрт 

түрі қарастырылады.  Олар мыналар: а) үлгі бойынша 

орындалатын; ә) реконструктивті - вариативтік; б) эврикалық 

(ішінара ізденуді  талап ететін); в) шығармашылық (ізденуді 

талап  ететін) ӛзіндік  жұмыстар. 

Бірінші  жұмысты орындаған кезде оқушы мұғалімнің  

кӛрсеткен  үлгісін  қолданып,  белгілі бір іс-әрекеттің жолын 

ұғынуға ұмтылады. Осындай жұмыстар үшін арнайы  

тапсырмалар (есеп шешімінің дайын үлгілері, алгоритімдік 

ұйғарым,теориялық мағлұматтар, инструкциялар, ілеспелі 

нұсқаулар  және т. с. с) дайындалады.Үлгісі арқылы берілген 

жұмыстар  оқушылардың оқу материалын тиянақты  игеру  

мақсатын кӛздейді. Бірақ олар оқушылардың танымдық, 

шығармашылық іс-әрекеті тәжірибесін жетілдірмейді, сондықтан 

оқушылар  ӛзіндік  жұмыс тапсырмаларының  басқа типтерінің  

кӛмегімен іс-әрекеттің қиынырақ түрін орындауға  

жұмылдырады. 

Вариативтік  ӛзіндік жұмыстарға танымдық есептер кіреді. 

Оны орындау үрдісі кезінде оқушылар: а) жағдайды  талдау  

қажеттігін;  ә) оқу  проблемасының  белгілерін айқындауды;  б)  

осы проблемаларды  шешудін  жолдарын  іздеу; в) белгілі 

амалдардан  тиімдірегін таңдап білуді  және  т. б.  қолданады. 

Вариативтік ӛзіндік жұмыстар үрдісінде оқушылар бірнеше  

жолдарын қарастырады; есеп шығару тәсілдерін, ережелерін 

талдап қорытады және т.с.с. Сонымен реконструктивті-

вариативтік  ӛзіндік жұмыстар  оқушылардың  алған білімін  
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қолдануға ынталандырады, ал соның нәтижесінде олардың білімі 

тереңдей түседі. 

Мұндай ӛзіндік жұмыстар үшін мұғалімдер проблеманың  

жаңа шешімдерін іздестіріп, алынған білімді (бірнеше 

тақырыптар  мен бӛлімдерден) бір жүйеге келтіруді  кӛздейтін 

тапсырмаларды  іріктеп дайындайды. 

Ӛзіндік жұмыстардың   ең жоғары  сатысы тақырыпаралық  

және пенаралық зерттеу жұмыстарын орындау болып табылады. 

Мұндай ӛзіндік жұмыстарды  орындау үшін оқушылар ӛздерінің  

игерген білімдері негізінде есептер шығару тәсілдерін  

түрлендіріп, басқа жағдайға ауыстыру ӛзбетінше жанаша  шығару 

жолдарын  кӛрсету, оның мазмұның, мақсатын, шығару  

жоспарын  дайындауы керек. Оқушылардың зерттеушілік  және 

шығармашылық қасиеттерін қалыптастыру үшін практикада 

арнайы дайындалған танымдық тапсырмалар ұсынылады. 

Олардың  ішіндегі маңыздысы оқушылардың  анықтамалары, 

ережелері, заңдарды және олардың практикада қолдану  

тиімділігін тұжырымдап айту үшін шығармашылық  әрекеттерді  

орындауға бағыттайтын  тапсырмалар.  

Математиканы оқыту технологиясы.  

Оқыту технологиясы – оқыту мазмұнын жүзеге асыру 

жолындағы алға қойған мақсатқа жетудің тиімділігін қамтамасыз 

ететін оқытудың әдіс, құрал және түрлерінің жүйесі болып 

табылады. Оқыту технологиясында мазмұн, әдіс және 

құралдардың ӛзара байланысы мен себептілігі жатыр, соған 

байланысты қажетті мазмұнды, тиімді әдістер мен құралдарды 

бағдарлама мен қойылған педагогикалық міндетке сәйкес іріктей 

білу мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне байланысты. Біз 

берілген анықтамалардан «технология» –techne  - ӛнер, шеберлік 

және logos – ғылым  заң, яғни технология дегеніміз - шеберлік 

(ӛнер) туралы ғылым екенін білеміз. 

Қазіргі заманғы оқыту технологиялары педагогикалық және 

психологиялық ілімдер негізінде құрылған дамытушы, тұлғалық 

бағдарлы, мақсатты технология болып табылады 

Біздің пікірімізше, педагогикалық үрдіс технологиясы – 

мақсаты – мүддені анықтаудың жалпы әдіснамасы негізінде 

мемлекеттің қазіргі таңда білім беру саласына қойып отырған 

талаптарына сәйкес анықталып, іріктеліп, реттелген оқытудың 
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мазмұн, форма, әдіс - амалдарының, дидактикалық 

талаптарының, психологиялық - педагогикалық  нұсқауларының 

жиыны. 

Оқыту технологиясы мектепте оқу үрдісіне қажетті әдіс, 

тәсіл, амал, дидактикалық талап секілді психологиялық іс-

әрекеттердің жүйелі кешені ретінде пайдаланылады. Ол 

оқушылардың тәртібіне, оқуға ынтасына, оқу іс - әрекетіне игі 

әсер етумен қатар педагогиканы нақты ғылымға жақындату, 

мұғалімдердің интеллектуалдық, шығармашылық қызметі болып 

табылатын педагогикалық іс-тәжіриебесінің нәтижелігіне, 

жинақылығына ұтымды әсер ететіндей оқу – тәрбие үрдісінің 

басты күре тамырының ролін атқарады.  

Оқытудың  қазіргі  технологиялары: 

1. Ынтымақтастық педагогикасы. Мақсаты – талап ету 

педагогикасынан қарым-қатынас педагогикасына кӛшу; балаға 

ізгілік тұрғысынан қарау; оқыту мен тәрбие бірлігі. 

2. Ізгілендіру технологиясы (Амоношвили Ш.А.). Мақсаты – 

баланы оның жеке қасиеттерін ашу арқылы азамат етіп 

тәрбиелеу; баланың танымдық күшін қалыптастыру және 

дамыту, баланың жаны мен жүрегіне жылылық ұялату;білім 

мен кеңейтуге және тереңдетуге жағдай жасау. 

3. Ойын арқылы оқыту технологиясы (Коваленко В.Г., 

Самоекина Н.В.). Мақсаты – дидактикалық; тәрбиелік; 

дамытушылық; әлеуметтендірушілік. 

4. Проблемалық оқыту технологиясы (Оконь В.) Мақсаты – 

білім, білік, дағдыға ие қылу;оқушыны ӛз бетімен әрекеттену 

әдістерін меңгерту; олардың танымдық және шығармашылық 

икемділіктерін дамыту. 

5. Тірек сигналдар арқылы оқыту технологиясы (Шаталов 

В.Ф.). Мақсаты: - білім, білік, дағдыны қалыптастыру;жеке 

мәліметтеріне қарамастан, барлық баланы оқыту; оқытуды 

жеделдету (орта мектепті 9 жылда аяқтау).  

6. Түсіндіре басқарып - оза отырып оқыту технологиясы 

(Лысенкова С.Н.). Мақсаты – білім, білік, дағдыны меңгерту; 

мемлекеттік стандарт кӛлемінде білім беру; барлық баланы 

табысты оқыту. 
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7.  Модульдік технология. Мақсаты – оқушыны ӛз бетінше 

жұмыс істей алу мүмкіндігін дамыту, оқу материалын ӛңдеудің 

жекелеген тәсілдері арқылы жұмыс істеуге үйрету.  

8. Деңгейлік саралап оқыту технологиясы (Гроот Р.Селевко 

Г.К.). Мақсаты – әр оқушыны оның қабілеті мен мүмкіндік 

деңгейіне орай оқыту; оқытуды оқушылардың әртүрлі 

топтарының ерекшелігіне сәйкес бейімдеу,ыңғайлау.  

9. Міндетті нәтижелерге негізделген деңгейлік саралап 

оқыту технологиясы (Фирсов В.В.).  

Мақсаты – әр оқушыны оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне 

орай оқыту; оқытуды оқушылардың әртүрлі         топтарының 

ерекшелігіне сәйкес бейімдеу,ыңғайлау. 

10. Бағдарламалап оқыту технологиясы (Скиннер Б.Краудер 

Н. Беспалько В.П.). Мақсаты – ғылыми негізде түзілген 

бағдарлама негізінде оқытудың тиімділігін арттыру; баланың 

жеке қасиаеттерін ескере отырып оқыту. 

11. Оқытудың компьютерлік технологиясы (Апатова Н.В., 

Беспалько В.П.). Мақсаты – балаға меңгергенінше оқу 

материалын беру; зерттеушілік білігін және оңтайлы шешім 

қабылдай білуінқамтамасыз ету. 

12. Дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясы 

(Эрдниев П.М.). Мақсаты - математикалық білімнің оқушының 

интеллектісін дамыту мен ӛзін-ӛзі дамытуының басты шарты 

ретіндегі тұтастығына қол жеткізу; пәндердің бірлігімен 

тұтастығын қамтамасыз ететін тақырыптардың неғұрлым 

жетілген жүйесін жасау. 

13. Математиканы оқытудың есеп шығаруға негізделген 

технологиясы (Хазанкин Р.Г.). Мақсаты – Барлық оқушыны 

стандарт деңгейінде оқыту; балалардың математикаға 

қызығуын туғызу; таланттарды тәрбиелеу. 

14. ӛздігінен даму технологиясы (Монтессори М.). Мақсаты – 

жан-жақта дамыту; дербестікке тәрбиелеу; бала санасында 

нәрселер әлемі мен ойлау әрекетінің бірігуі. 

15.  Дамыта оқыту технологиясы (Выготский Л.С.,Занков 

Л.В., Эльконин Д.Б, Давыдов В.В.). Мақсаты – бала бойына 

еркіндік, мақсаткерлік, ар-намыс, мақтаныш сезім, дербестік, 

адамгершілік, еңбексүйгіштік, белсенділік т.б. қасиеттерді 
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дамыту. Дамыта оқытудың басты мақсаты: баланы оқыта 

отырып жалпы дамыту. 

16.  Л.В.Занковтың дамыта оқыту жүйесі (Занков Л.В.). 

Мақсаты – жеке адамның жоғары дәрежеде дамуы; жан-жақты 

гармониялық даму үшін негіз жасау. 

17.  Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдовтың дамыта оқыту 

технологиясы. Мақсаты – теориялық ой мен сана 

қалыптастыру; балаларда білім, білік, дағды ғана 

қалыптастырып қоймай, ой-әрекетінің әдістерін де 

қалыптастыру; балалардың оқу әрекетіне ғылыми таным 

логикасын енгізу. 

18. В.М. Монаховтың технологиясы. Мақсаты – оқытудың 

тұтас технологиясын жобалау; алға қойған мақсатқа жетуді 

кӛздейтін педагогикалық үрдіс түзу; мұғалімге нәтижені 

талдап, түсіндіріп бере алатындай жүйені таңдау және құру; 

оқушылармен жүргізілетін қиындықтың алдын алу және түзету 

жұмысының жүйесін жасау; жалпы педагогикалық 

біліктіліктің технологиялық сенімді даму динамикасын жасау; 

жобаланған технологияны іске асыратын жаңа мұғалім 

қалыптастыру. 

 Әдебиет:[1-4,8];[11-13];[18-21]; [22-24];[25-27]. 

 

№22-27. Лекция тақырыбы. Сабақ оқыту мен жүргізу 

мазмұны, түрлері, әдістері мен тәсілдері. Математика сабағы және 

оның типтері.  Негізгі типті сабақтар құру.  Математиканың 

стандарттық емес сабақтары. Математиканы оқыту ерекшеліктері: 

оқушылардың әрекетін ұйымдастыру, оқу сабақтарын жоспарлау 

және жүргізу (мұғалімнің математика сабағына дайындалу 

жүйесі,  тақырыптың логико-дидактикалық талдауы, оқушының 

математика бойынша білімін, іскерлігі мен дағдысын тексеру 

және бағалау).     

Сабақ, оның құрылымы және түрлерi. 

Орта мектептерде оқушылармен жүргiзiлетiн оқу тәрбие 

жұмыстарының негiзгi формасы сабақ. Сабақ математиканы 

оқыту үрдiсiнде де ең негiзгi бӛлiк болып саналады. Дидактикада 

сабақ құрылысының мазмұны мен құраушылары былай 

кескiнделеді: 
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1. Бұрынғы білімді қайта жаңғырту және оны іске асырудың 

әдістері; 

2. Жаңа білімді қалыптастыру және іске асырудың әдістері; 

3. Дағдысын және қолдана білуге қалыптастыру. 

Сабақтың жалпы құрылысы күрделi және ол бiрнеше 

құраушылардан тұрады. Математиканы сабақ үстiнде оқыту 

үрдiсiнiң құрылымында мынадай негiзгi элементтердi бӛлiп 

кӛрсетуге болады: 1) Жаңа тақырыптың материалдарын бiлдiру. 

2) Жаңа материалды пысықтау.3) Есеп шығару, жаттығулар 

орындау.4) Бұрын ӛткендi қайталау.5) Үйге берiлген 

тапсырманың орындалуын тексеру. 6) Үйге жаңадан тапсырма 

беру. 7) Оқушылардың математиканы практикада қолдануы. 8) 

Оқушылардың бiлiм, дағдыларын бақылау және бағалау. 

Кез келген сабақта бұл элементтердiң барлығы бiрдей 

кездесе бермеуi мүмкiн, алайда бұлардың әр түрлi 

комбинациясынан кез келген сабақ құруға болады. Сабақтың 

кейбiр құрылым элементтерiне қысқаша тоқтала кетейiк. Жаңа 

тақырыптың материалын сабақ үстiнде бiлдiру оқушылардың 

ӛзiндiк ойлау, пайымдау әрекеттерiн белсендi пайдаланатындай 

жағдайда жүргiзiлуi қажет. Жаңа бiлiмдi дайын күйiнде айтып 

беруге барынша шек қойылып, оқытушы шәкiрттердiң ӛзiндiк 

бiлiм алуын, дамуын ұйымдастырушы, басқарушы болу жағынан 

кӛңiл бӛлуi керек. 

Сабақ барысында жаңа материалды игеру табиғи түрде оны 

пысықтауға ұласады және сонымен кезектесiп отырады. 

Оқытушы бағдарлама арқылы оқытуда, әдетте пысықтау 

бағдарламаның ӛзiне енгiзiледi, яғни алдын ала бағдарламаланып 

қойылады. Проблемалық оқыту кезiнде пысықтау тексерумен 

және проблеманы шешу нәтижесiн талқылаумен қатар 

жүргiзiледi. Эвристикалық әңгiмеден кейiн пысықтау айтылғанды 

құрғақ қайталау емес шығармашылық (творчестволық) тұрғыда 

негiзгi мезеттерiн назар аудара айтып берудi кӛздеуi қажет. 

Проблемалық немесе жай дәрiстiк баяндау кезiнде тек 

тақырыптың қиын жерлерi ғана қайталанып, пысықталады. 

Сабақ үстінде жаңа материалды пысықтауға, оны есептер 

шешiп, жаттығулар орындауға бiрiншi рет қолдану да жатады. 

Мұнымен қатар сабақтың кейбiр бӛлiгi бұрынғы ӛткен және жаңа 

материалды оқытуға қатысты мағлұматтарды еске түсiруге 
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арналып отырады. Әрбiр сыныпта жаңа материалды ӛтумен қатар 

бiрiншi жарты жылда ӛткен жылғы, ал екiншi жарты жылда 

биылғы жылғы осы пән бойьнша негiзгi материалдар жүйелі 

түрде кайталанып отыруы қажет. Үлкен тақырып немесе тараудан 

кейiн жалпылаушы қайталау сабағын ұйымдастыру талап етiледi. 

Қайталау бiр сарынды болмай, әр алуан, тартымды және 

шығармашылық болып, уакытты ӛте кӛп алмауы қажет. Егер 

жаңа тақырып бойынша теориялық материал басым болса, онда 

қайталауға жаттығу жұмыстарын беру қажет және керiсiнше. Егер 

жаңа материалдың кӛлемi үлкен болса, онда қайталауға үй 

тапсырмасын енгiзбеу керек. 

Әрбiр сабақта бiрнеше дидактикалық мақсат кӛзделiп, соның 

iшiнде бiреуi негiзгi болады. Ең басты дидактикалық мақсатқа 

байланысты математика сабақтарын мынадай типтерге бӛлуге 

болады: жаңа бiлiмдi бастапқы игеру сабақтары, бiлiмдердi 

қолдану шеберлiгi мен дағдысын қалыптастыру сабақтары, 

жалпылаушы қайталау арқылы бiлiмдердi пысықтаудың 

қорытынды сабағы, математиканы практикада қолдану сабақтары, 

қорытынды бақылау және бiлiм, дағдыларды бағалау (есепке алу) 

сабақтары. 

Математика пәндерi бойынша орташа алғанда сабақтардың 

жартысы бiлiмдi бастапқы игеру сабақтары болып келедi. Мұндай 

сабақтар «жаңа бiлiм сабағы» және « құрамды сабақ» деп 

аталатьн екi түрге бӛлiнедi. Математикадан құрамды немесе 

комбинациялық сабақ мiндеттi түрде үй тапсырмасының дұрыс та 

саналы орындалуын тексеруден басталады. Мұнан соң жаңа 

материалды ӛтуге және оны пысықтауға, үйге тапсырма беруге, 

бұрын ӛтiлген мәселелердi қайталауға кӛшедi. Мұндай сабақтың 

құрылымдық толық болуының жақсы жағымен қатар жаман жағы 

да бар. Негiзгi кемшiлiгi — барлық элементтердi қамтуға уақыт 

жетпейдi, осыдан барып сабақтың негiзгi мақсатын орындауға, 

жаңа материалды игеруге нұқсан келедi. Сондықтан да жаңа 

тақырыпты бастапқы игеру сабақтарының кӛпшiлiгi 

комбинациялық (аралас) болмай «жаңа бiлiм сабағы» сүлбесi 

бойынша құрылады. Бұл сүлбе негiзiнен жаңа тақырыпты оқып, 

үйренуге, пысықтауға арналады, ӛткендi сұрауға аз ғана уақыт 

(3—5 мин) бӛлiнедi және оның ӛзi оқушыларды жаңа материалды 

қабылдауға дайындық болады. 
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Математиканы оқытуда математиканы қолдану шеберлiктерi 

мен дағдыларын қалыптастыру, басқаша айтканда машықтандыру 

сабақтары да кең қолданылады. Мұндай сабақтарда орындалатын 

жүмыстардың кӛпшiлiгiн шәкiрттер ӛз бетiнше атқаратындай 

болу керек, сондықтан тапсырмалар бiрнеше вариантқа бӛлiнiп 

берiледi. Тек оқушылардьң ӛз бетiнше есеп шығаруына арналған 

машықтану сабағы ӛзiндiк жұмыс сабағы деп аталады. 

Математиканы практикалық қолдану сабақтарына сыныпта 

орындалатын лабораториялық жұмыс сабағы, жер ӛлшеу және 

ӛндiрiстiк объектiлерде жүргiзiлетiн практикалық сабағы т. 

6.Практикалық жұмыстарда теориялық және ұйымдастырушылық 

дайындық ӛткен сабактың акырында жүргiзiлiп, қорытындысын 

талқылау кейiнгi сабақта ӛткiзiледi. 

Қорытынды бақылау және бiлiм, дағды  бағалау сабақтарына 

ең әуелi жазбаша бақылау жұмыстары жатады. Мұндай 

жұмыстардың тапсырмасы сыныпта кем дегенде тӛрт вариантқа 

бӛлiнiп орындалады. Бұл тапсырмалар әр сынып үшiн топ 

бойынша жеке кiтап болып шығатын «Дидактикалық 

материалдарда» келтiрiледi. Осы кiтаптарда бүкiл оқу жылына 

арналған оқушылардьң ӛзiндiк жұмыстарының жиынтығы да бар. 

Курстың әрбiр үлкен тақырыбы (бӛлiгi) бойынша бiр, екi сағаттык 

қорытынды, ал тақырыптың жеке бӛлiктерi бойынша бұдан қысқа 

мерзiмдi (20 мин-тан кем емес) ӛздiк бақылау жұмысы 

жүргiзiледi. Оқушылардың жазба жұмыстарын тексеруде бағалау 

нормасы басшылыққа алынады. Келесi сабақта бақылау 

жұмысына қысқаша анализ жасалып, кейбiр оқушылардан кеткен 

кемшiлiктердi жӛндеуге бағытталған тапсырмалар берiледi. 

Оқушылардың дәптерлерi жүйелi түрде тексерiлiп тұруы қажет. 

Математика сабағына қойылатын негiзгi талаптар. 

Математика дидактикасында «математика сабағы» 

әдiстемелiк ұғымына мынадай сипат-белгiлер жиыны сәйкес 

келедi: әрбiр сабақта белгiлi бiр бiлiм беру және тәрбиелеу 

мақсаттары жүзеге асырылады; бұл мақсат-мiндеттер нақты оқу 

материалын қарастыру арқылы шешiледi; бұл үшiн лайықты 

оқыту әдiстерi тандап алынады; сынып ұжымы белгiлi бiр түрде 

жұмысқа жұмылдырылады. 
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Осы сипат-белгiлердi еске ала отырып математика сабағына 

қойылатын қажетi талаптар тұжырымдалған. Соларға кысқаша 

тоқтала кетейiк. 

1. Сабақта (басты) дидактикалық мақсат болады. Математика 

сабағының басым кӛпшiлiгiнде бiр емес, әр түрлi кұрамда 

бiрнеше оқу мәселелерiн шешу кӛзделедi. Оқу мақсаттары iшiнде 

әрқашанда бiреуiн басшылыққа, негiзге алып, қалғандарын соған 

бағындыру қажет болады. 

2. Сабақ барысында бiлiм беру мiндеттерiмен қатар тәрбиелiк 

мақсаттарды орындау. Оқыту ең әуелi ӛзiнiң мазмұны - факторлар 

мен оларды түсiндiру арқылы тәрбиелейдi.  

3. Сабаққа оқу материалын негiздеп iрiктеу. Сабактың мазмұнын 

таңдап алу кездейсоқ нәрсе емес, ол жан-жақты байыптауды, 

негiздеудi қажет ететiн дидактикалық әрекет. Оны анықтауда 

мынадай жеке (дара) шарттар орындалуы керек. 

1) Сабақтың мазмұны мен негiзгi оқулық мақсатының сай 

келуi; 2) сабақ ӛтiлетiн материалдар кӛлемiнiң жеткiлiктi болуы; 

З) сабақта нақты және абстрактiлi материалдардың арақатысы 

оптималды болып келуi; 4) теория мен практика арасында ӛзара 

байланыс орын алуы қажет. 

4. Сабақта шәкiрттердiң бiлiм алу белсендiлiгiн қамтамасыз 

ететiндей оқыту әдiстерiн қолдану. 

5. Сабақты ұйымдастыру анықтығы.  

Жоғарыда қарастырылған 1-4 талаптарды бұлжытпай орындау 

сабақтың анық және ұйымшылдықпен ӛтуiне толық жағдай 

жасайды. Мұның үстiне сабақты бұлай ұйымдастыру мынадай 

қажеттi шарттарды орындағанда ғана мүмкiн болады: оқытушы 

сабақ материалын жетiк бiледi; сынытағы әрбiр шәкiрттiң жеке 

ерекшелiктерiн, күштi, әлсiз жақтарын бiледi; әрбiр кезектi 

мәселенiң әдiстемесiн, оны окытудың барлық варианттарын, 

әдiстерiн және құралдарын бiледi. 

Сабақ беру практикасы үшiн сабаққа қойылатын талаптарды 

ғана бiлiп қою жеткiлiксiз болады, оған қоса бұл шарттарды әр 

түрлi нақты жағдайларға сай ақылмен рационалды түрде қолдана 

бiлу аса қажет. 

Мұғалімнiң сабаққа дайындалуы және оны ӛткiзу әдiстемесi. 

Сабаққа дайындалу - күрделi жұмыс, ол мұғалiмнiң ӛзiнше бiр 

шығармашылық лабораториясы сияқты. Сабақ шығармашылық 
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жұмыс дәрежесiне жету үшiн әдiстеме бойынша, соның iшiнде 

сабақты дайындау және жоспарлау бойынша жақсы теориялық 

дайындық қажет. 

Жоспарлау жүйесi жылдық немесе жарты жылдық, 

тақырыптық және сабақты жоспарлаудан тұрады. Осы жүйеге 

сәйкес сабаққа дайындалудың үш кезеңiн кӛрсетуге болады. 

Олар: жаңа оқу жылына дайындық, оқу тақырыбы бойынша сабақ 

жүйесiн дайындау және кезектi сабаққа дайындалу. 

Бiрiншi кезеңде берiлген сынып оқушыларының неге, не 

үшiн, қалай оқыту мәселелерi жалпы түрде шешiледi. Мұнда олар 

ӛткен сыныптарда ненi, қалай ӛткенiн бiлу және келесi 

сыныптарда оқытылу барысын бағдарлап отырудың маңызы зор. 

Мұғалiмнiң сабаққа дайындалуының екiншi кезеңiнде 

тақырып бойынша жоспарлау шешушi рӛл атқарады. 

Тақырыптық жоспар негiзiнде және ӛзiнiң бiлiмiн, тәжiрибесiн, 

оқушылардың сынып айырмашылықтары мен математикалық 

дайындығын, сабақ ӛту жағдайларын ескере отырып мұгалiм 

кезектi сабақ жоспарын жасайды. Сабақ жоспары — мұғалiм үшiн 

мiндеттi кұжат (iс қағазы). Мұндай жоспардың бір iзге келтiрiлген 

пiшiнi жоқ. Әдiстемелiк әдебиеттерде, әдетте, қысқа немесе толық 

жоспардың үлгiлерi - сабақтардың конспектiлерi берiледi. 

Сабаққа дайындалуда оқытушының алдында ең әуелi 

сабақтың мазмұнынын анықтап, дәлдей түсу, оны ӛткiзу 

әдiстемесiн егжей-тегжейiне дейiн дайындау мiндетi тұрады. Бұл 

тұрғыда мұғалiм шешуге тура келетiн мәселелердi ең 

маңыздылары: 

1. Оқушыларды сабақ тақырыбына қалай қатыстыруға және 

кезектi проблеманы немесе оқу мақсатын қалай қоюға болады?  

2. Оқушыларға жаңа ұғым қалай үйреншiктi болып кетедi?  

3. Енгiзiлген математикалық объектiнiң немесе қатынастың 

бiзге керектi қасиетiн қалай аңғаруға болады? 

4. Индуктивтi жолмен табылған заңдылықты (қасиеттi, белгiнi) 

қалай негiздеуге болады? 

5. Оқушыларға бiр типтегi есептердi шешу ережелерi 

(алгоритмдер) қалай үйреншiктi болып кетедi? 

6. Есепке материал қалай iрiктелiп алынады? 

Оқулық пен оқу құралдарында әрбiр тақырып бойынша 

оқудың барлық түрiн қамтитындай есептер жеткiлiктi түрде 
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келтiрiлген. Оқытушы, әсiресе, мұғалiмдiк жұмысты жаңа 

бастағандар мынадай жұмыстар атқаруға тиiстi; оқулықтың 

сәйкес пункттерiнде берiлген барлық есептердi шығарып, 

олардың әркайсысының мiндет-мақсатын пайымдап алу; 

тақырыпты ӛтуге бiр емес бiрнеше сабақ арналған жағдайда 

есептердi сабақтарға бӛлу; сабаққа таңдап алынған есептердi 

қиындық дәрежесiне қарай реттеу; үлгере алмай жүрген 

оқушылардьң бiлiм кемiстiктерiн толтыру үшiн, жеке 

математикадан озат оқушыларға қосымша тапсырма беру үшiн 

сабаққа қосымша есептер дайындап әкелу. 

7. Оқушыларды есеп шартымен қалай таныстыру керек? 

8. Таңдап алынған есеп сабақта қалай шығарылады? 

Сабақтың жоспар конспектiсiнде қысқаша болса да мынадай 

негiзгi мәселелерге жауап табылу қажет: оқушыларға есептiң 

шартын қалай түсiндiру керек және ол шартты тақтада, дәптерде 

қалай қысқа да нұсқа жазу керек; оқушыларға есептi шешуде 

қандай жәрдем керек болуы мүмкiн; есептi басқа тәсiлмен шешу 

мүмкiндiгi кандай? есептiң және оны шешу жолының 

шәкiрттердiң болашақ жұмыстарына кӛмегi бола ма? т.б. Бұл 

сұрақтарға жауап әр есепке лайық қарастырылады.  

9. Оқушыларға үйге тапсырманы қалай беру керек? 

10. Үй тапсырмаларының орындалуы қалай тексерiледi? 

Сабақта оқытудың ең тиiмдi әдiсiн таңдап алу - әдiстемелiк 

тұрғыдан қиын сұрақтардың бiрi болып табылады. Таңдап 

алынған оқыту әдiсi мынадай шарттарды қанағаттандыру керек: 

1) Сабақтың мақсаты. 

2) Оқытылатын материалдың ерекшелiгi (қиындығы немесе 

жеңiлдiгi). 

3) Сынып оқушыларының ерекшелiгi (бiлiмi, ойлау дережесi, 

тәрбие дәрежесi). 

4) Сабақ кестесi бойынша ӛтiлетiн уакыт. 

5) Мұғалiмнiң ӛзiнiң ерекшелiгi (тақырыпты меңгеруi, бiлiмi және 

сыныпты меңгеруi) жене т. б. 

 Сабаққа  дайындалу мен ӛткiзуге қосымша кеңес:  

1. Әр сабаққа, тек мектеп оқулықтарымен ғана шектелмей, басқа 

кiтаптардан әр түрлi қызықты есептердi, сонымен қатар, түсiндiру 

үшiн, алынған бiлiмдi баянды ету үшiн нақты  сұрақтарды таңдап 

ала бiлу қажет. 
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2. Қиынырақ материалдарды оқу алдында осы жаңа материалды 

игеруге, проблемалар қоюға мүмкiншiлiк жасайтын және де 

оқушылардың ӛз бетiнше заңдылықтар «ашуына» себепкер 

болатын жаттығулар таңдай бiлген дұрыс. 

3. Оқушыларға қойылатын сұрақтарды дәл, нақты тұжырымды 

етiп қою керек. 

4. Оқушыларды ықыласпен тыңдап, оның жауабын дәл сезiнiп, 

дұрыс баға беру керек. Жеке окушының жiберген қатесін сынып 

алдында кӛрсете отырып, ары қарай оқытуда оларды ескерiп 

отырған тиiмдi. 

5. Мұғалiмнiң алдын ала қандай бiлiм мен дағдыны тексеретiнiн, 

кiмге қандай сұрақ коятынын (конспектiде ескеру) мұқият 

ойластырып алғаны дұрыс. 

6. Жалпылама ауызша сұрау бiлiмге үйретуге жетелейтiндей 

болуы керек. Бiр ғана окушының дұрыс берген жауабына 

қанағаттанбай, қалғандарының да қиын сұраққа берiлген жауапты 

түсiнгендерiне, меңгергендерiне кӛз жеткiзу керек. Ең басты, 

негiзгi ойға ерекше кӛңiл аудару керек. 

7. Қандай сұрақтардан кейiн оқушыларға ойлауға үзiлiс берiп, 

қалаған оқушыдан сұрау керек екендiгiн, қандай сұрақтарға 

бiрден жауап беру талап етiлетiндiгiн дұрыс ойластырған жӛн. 

8. Ұсынылған есептiң шешiмiн әр оқушы ойластыруы керек, ал 

сонан соң ғана тақтаға бiр оқушыны шақыруға болады. Сонда әр 

оқушы ӛз шешiмiн тақтада шығарылған шешiммен салыстырып 

бағалай алады. Бұдан оқушылардың белсендiлiгi, ынталығы, 

iзденiмпаздығы, шығармашылығы тәрбиеленетiнi айқын. 

9. Оқушылардың дәптерлердегi жазуларын да қадағалаған жӛн. 

Нақты, жүйелi түрде орналаскан жазулар, дұрыс сызылған 

суреттер материалды дұрыс меңгеруге кӛмектеседi және үй 

жұмысын орындауға үлгi бола алады. 

10. Мұғалiмнiң тiлектестiк үнi, оқушыларға деген сенiмi және де 

қажеттi қаталдығы (талапкерлiгi) болуы керек. 

Математика сабағын талдау жобасы:  

1. Жалпы мағлұматтар: сынып, тақырып, мақсаттар, сабақтың 

түрi, құрылымы. 

2. Сабақтың басталуы (ұйымдастыру кезеңi): формасы, ұзактығы, 

тиiмдiлiгi. 
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З. Үй жұмысын тексеру: тапсырманың және оны тексерудiң 

мақсаты. Қалай тексерiлді? Кiмнiң орындамағаны немесе қандай 

себептермен орындамағаны анықталды ма. Оған мұғалiмнiң 

реакциясы. Үй жұмысын тексерудiң ұзактығы, тиiмдiлiгi. 

4. Сұрау (фронталь, дара және т. с. с.). Сұрақтар мен 

тапсырмалардың қойылуы мен мазмұны. Бағалар қалай қойылды? 

(Кiмге? Қандай? Не үшiн?) Қойылған бағаның оқушыньң бiлiм 

деңгейi мен бiлiктiгiне сәйкестiгi. Мұғалiмнiң дұрыс және бұрыс 

жауаптарға реакциясы. 

5. Жаңа материалды оқу (егер жоспарланған болса, онда ол сабақ 

ең негiзгi түйiнi). Оқушылардың алдына сабақтың мақсаты 

қойылды ма? (Жалпы мұғалiм сабактың мақсатын қойып, оның 

кезеңдерiн оқушылар алдында кӛрсете алды ма?) Жаңа 

материалдың мазмұны мен кӛлемi. Баяндау әдiсi. Кӛрнекi 

құралдарды қолдану; орындылығы, жеткiлiктiлiгi, сапасы. 

Тақтадағы және дәптерлердегi жазулар мен суреттер. Оқулықпен 

жұмыс, оның қажеттiлiгi мен тиiмдiлiгi. Сабақтың негiзгi 

маңызды жерiн бӛлiп кӛрсету. 

6. Оқығанды баянды ету. Оның қорытындысы неде? 

Сұрақтардың, есептердiң таңдап алынуы және олардың кӛлемi 

(мақсаттылығы), есептермен жұмыс жасау әдiсi. Ӛзiндiк жұмыс 

болды ма? Оның ұйымдастырылуы, мақсаты. Оқушылардың жаңа 

материалды жете түсiне алғандықтары туралы айту мүмкiн бе?  

Егер болса, онда ненің меңгерiлгенiн, ненiң киыншылық 

туғызғанын және не себептен екенiн сипаттау. Оқылған материал 

бойынша қорытынды жасалды ма? 

7. Келесi сабаққа тапсырма. Қашан (дер кезiнде ме?) және қалай 

берiлдi? Оның мақсаты, мазмұны және кӛлемi (саралығы). Оны 

орындауға кететiн уақытты шамамен бағалау. Оқушылардың 

тапсырманы түсiнгенiне мұғалімнің кӛзi жеттi ме? Тапсырманы 

орындау сабактың мазмұны және әдiстемесiмен қамтамасыз 

етiлдi ме? 

8. Мұғалiм сабакты қалай аяқтады (дер кезiнде, 

ұйымшылдықпен), сабақтың бағасы (қорытынды шығару). 

Ұсыныс жасау. 

Сабақты талқылаған  кезде қозғалатын басқа да сұрақтар 

Жалпы сабақ құрылымының үйлесiмдiлiгiнiң бағасы және сабақ 

кезеңдерiне жiберiлген уақыт. Уақыт босқа кетiп қалған жоқ па? 
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Оқу жумысының формасын, әдiстерiн таңдап алуды негiздеу 

және олардың сабақ мақсаттарына сәйкес келуi. 

Оқушыларды саралап оқыту: тапсырманың кӛлемi, қиындық 

дәрежесi, оқушыларға кӛмек кӛрсету дәрежесi. 

Сабақтың тәрбиелiк мәнi: логикалық ойды дамыту, дүние тану 

кӛзқарасының практикамен байланысы, ӛнегелiк тәрбие жағы 

және т. б. 

Мұғалiмнiң сабаққа дайындығы, оның педагогикалық iскерлiгi, 

мұғалiм мен оқушылардың еңбек ету барысындағы 

мәдениеттiлiгi, стилi, мінез-кейпі, оқушылармен қарым- қатынасы 

және ынтымақтастығы. 

Сабақта гигиеналық талаптарды сақтау тазалық, жарық, 

оқушыларды дұрыс отырғызу және т. с. с. 

Мұғалiмнiң сӛзi дәл және айқын ба? Ол нақты жауаптарды талап 

ете ала ма? 

Математика кабинетiнiң мүмкiндiктерiн пайдалану және 

сабақты ұйымдастыру туралы басқа да сұрақтар. 

Оқушылардың білімін бақылау мен бағалау. 

Білім, іскерлік және дағдыларды тексеру-математиканы 

оқыту процесінің маңызды буындарының бірі. Оның мақсаты 

әрбір оқушының және бүкіл кластың оқу материалын меңгеру 

деңгейін анықтау. 

Білім тексерудің оқу процесіндегі орнын анықтау үшін оның 

атқаратын қызметін білу қажет. Математиканы оқыту кезінде 

білім тексерудің үйретушілік, диагностикалық, бақылаушылық, 

түзетушілік, болжаушылық, дамытушылық, басқарушылық, 

бағалаушылық, бағдарлаушылық, тәрбиелеушілік жӛніндегі 

қызметі бой кӛрсетеді. 

Білімді тексеруге қойылатын талаплар. Тексеру нысаналы, әділ, 

жан-жақты, жүйелі, жеке болуы керек. 

 Білім тексеру нысаналы болуы тиіс. Қандай нақты міндеттердің 

қандай тәсілдердің кӛмегімен шешілетіндігі мұғалімге анық 

болуы керек. 

Білім тексерудің тәсілдері, түрлері және формалары. 

Оқыту формасына қарай практикада тексерудің үш формасы 

қолданылады: жеке оқушыны тексеру, оқушылар тобын тексеру, 

жаппай тексеру. 
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Математикадан білімді, іскерлікті және дағдыны тексерудің 

негізгі түрлері-күнделікті, тақырыптық, қорытынды болып 

бӛлінеді.  

Тексеру әдістері-ауызша, жазбаша, практикалық жұмысты 

тексеру. 

Бақылау жұмысын оқушылар мазмұыны ұмытпай тұрғанда 

тексеріліп, келесі сабақта талдау жасайды. Оқушылардың білімін 

жазбаша тексерудің пәрменді тәсілдерінің бірі- математикалық 

диктанттар жаздыру.Бұл тәсіл негізінен V-VIII сыныптарда 

қолданылады. Математикалық диктанттың текстісі анық, әрі 

қысқа болуы тиіс (10-20 минут). Математикалық диктанттың 

кӛмегімен анықтамаларды, қасиеттерді, теоремаларды, 

формулаларды тұжырымдау, сондай-ақ оларды қолдану 

іскерліктері мен дағдылары тексеріледі. Диктанттың мазмұны 

алдын- ала магниттік таспада екі нұсқада, кодоскопта, плакатта 

жазылуы мүмкін. Диктантты тексеру жұмысын сыныпта 

жүргізуге болады. 

Үйге берілген тапсырмаларды тексеру - оқушылардың 

білімін бақылаудың маңызды тәсілдерінің бірі. Оны жеке сұрақ-

жауап кезінде, дәптерлерді тексергенде және т.б. жағдайларда 

жүргізуге болады. 

Әдебиет:[1-4,8];[11-13];[18-21]; [22-24];[25-27]. 

 

№28-30. Лекция тақырыбы. Болашақ математика 

мұғалімінің әдістемелік дайындығындағы дербес әдістемесі: 

факультативтік сабақтар, математика бойынша сыныптан тыс 

сабақтар, әртүрлі типті мектептерде математикаға оқыту 

ерекшелігі. 

 

Ғылым мен техниканың жедел қарқынмен дамуы, мектеп 

математика курсын оқытуға кӛптеген жаңа сауалдар қойды. 

Оқушылардың математикаға қызығушылығын арттыруға айына 

бiр немесе екi рет жүргiзiлетiн үйiрме жұмысын жүргiзу 

жеткiлiксiз болды. 

Ғылым мен техниканы математикаландыру кезеңінде, халық 

шаруашылығына математикадан жан-жақты дайындалған, 

қабiлеттi жастар қажет болды. Осы себептi, математикадан 

сыныптан тыс жүргiзiлетiн жұмыстардың түрлi формалары 
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ұйымдастырыла бастады: оқушыларға жалпылама дәрiс, 

жасӛспiрiмдердiң математикалық мектептерi, программист 

есептеушi дайындайтын мектептер, жалпы математикалық 

мектептер мен сыныптар, кешкi және сырттай оқытылатын 

математикалық мектептер, мектеп-интернаттар, «Дарын», 

«Болашақ» математикалық мектептерi. 1963 жылы Мәскеу 

университетiнiң жанынан алғашқы сырттай оқытылатын 

математикалық мектеп жұмыс iстей бастады. 1964 жылы осы 

университет жанынан ауыл мектептерi оқушылары үшiн сырттай 

оқытытлатын математикалық мектеп ұйымдастырылды. Қазiргi 

уақытта мұндай мектептер республикамыздың кӛптеген 

қалаларындағы жоғары оқу орындарында жұмыс iстейдi. 

1974 жылдан бастап Республика Оқу министрлiгiнiн 

нұсқауымен елiмiздiң кӛптеген жерлерiнде аудандық (қалалық) 

оқу бӛлiмдерiнiң шешiмдерi бойьшша математикалық мектептер, 

гимназия, лицейлер, сыныптар т. б. ұйымдастырыла бастады. 

Математикалық мектептер мен сыныптарда математиканы 

оқып-үйретудi ұйымдастырудың жалпы мәселелерiне және оның 

кейбiр ерекшелiктерiне тоқталайык. 

Математикалық сыныптарға, әдетте, математикалық 

үйiрмелер мен математикаға қабiлеттi немесе математикаға 

қызығушылығы жоғары деп танылған оқушылар пән 

мұғалiмдерiнiң ұсынысы бойынша қабылданады. Қабылдау 

әңгiме немесе тест түрiнде ӛткiзiледi. Математикалық сыныпта 

оқығысы келетiн оқушылар саны мӛлшерден артық болса, онда 

оқушыларға әр түрлi қиындықтағы (оқушылар бiлiм мен 

дайындығына байланысты) есептер ұсынылады. Оқушылар саны 

8—9 сыныптарда 30 адамнан, 10—11 сыныптарда 25 адамнан 

аспауы керек. Оқу кезеңінде бағдар меңгере алмаған оқушылар, 

әдеттегi сыныптарына ауысуына болады және олардың орнын оқу 

жылының кез келген уақытында басқа оқушылармен 

толықтыруға болады. 

Математикалық мектептер (сыныптар) Бiлiм министрлiгi 

бекiткен оқу жоспарымен жұмыс iстейдi. Терендетiлiп оқылатын 

математика бағдарламаларын да Бiлiм министрлiгi бекiтедi. Ал 

басқа пәндер жалпы бiлiм беретiн мектеп бағдарламаларына 

сәйкес жүргiзiледi. Математикалық сыныптар негiзiнен екi сатыға 

белiнедi: 
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І саты  - VIII – IX сыныптар, 

II саты - Х – ХІ сыныптар. 

І сатының мақсаты математиканың негiзгi курсын тереңдетiп 

және оның қолданбалы бағытын күшейту болып табылады. Бұл 

сатыда математиканы оқыту кейбiр қосымша әдебиеттердi 

пайдалана отырып жалпы бiлiм беретiн мектептер оқулығын 

пайдалану арқылы жүргiзiледi. II сатыда оқу материалдары 

тереңдетiледi және кейбiрi кеңейтiледi, оқытылған теориялардың 

практикалық қосымшалары мен таныстыру ӛрiсi ұлғаяды. 

Қиындығы жоғарғы мазмұндағы есептер кӛптеп шығарылады. 

Оқыту міндетті түрде, арнайы оқулық бойынша жүргiзiледi, 

сонымен қоса қосымша әдебиеттер кеңiнен қолданыады. 

Математиканы тереңдетiп оқытатын мектептердегi 

сыныптарда оқушыларға жан-жақты бiлiм беру мақсатында, 

университеттер мен педагогикалық институттардың мұғалiмдерi 

ат салысуы қажет, ал мұндай сыныптарда сабақ беретiн мектеп 

оқушылары мұғалiмдер бiлiмiн жетiлдiру институттарында 

белгiленген ретке сәйкес ӛз шеберлiктерiн арттырып отырады. 

Қарапайым сыныптармен салыстырғанда математикалық 

сыныптарда жұмыс    iстеудiц ӛзiндiк ерекшелiктерi бар: 

1) Математиканы окыту үшiн әр турлi әдебиеттер пайдалану 

керек. Кӛптеген тиiмдi, пайдалы материалдарды «Математика в 

школе», «Квант» «Қазақстан мектебi», «ИФМ» журналдарынан, 

«Популярные лекции по математике», «Библиотечка кванта» т. 6. 

серияларынан табуға болады. Кӛп жағдайда әр сабаққа  мұғалім    

«Тапсырмалары бар парақтар» дайындайды. Мұндай парақтар бiр  

тақырып бойынша бiрнеше есептер жүйесiнен тұрады, ол әрбір 

оқушыда болуы керек. 

2) Оқыту әдiстерi мен бақылау әр түрлi тәсiлдермен 

жүргiзiледi. Оқытудың дәрiс, семинар, ӛз бетiмен жұмыс 

жекелеген оқушылармен жүргiзiлетiн жұмыстар т. б. түрлерi 

кеңiнен қолданылады. Оқушылардың бiлiмi мен дағдыларын 

бақылау кәдiмгi сыныптар әдiстермен жүргiзiледi. Онымен қоса, 

оқушылардан сынақтар қабылдау формасы да жиi қолданылады. 

Сынақ кезiнде теориялық мәселелер сұралынып негiзгi курс 

бойынша және қосымша есептер шығарулары тексерiледi. 

З) Оқу жылының соңында оқушылар келесi сыныпқа ӛту 

үшiн жазбаша  жұмыс  жазады. Математикалық сыныптардағы 
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жазбаша жұмыстар мазмұны, әдеттегi сыныптарға қарағанда 

әлдеқайда күрделi болады. 

4) Математикалық сыныптардың басым кӛпшiлiгiнде 

информатика оқытылады да, мамандыққа бағдарлау талабы 

кеңiрек қойылып, оқыту нәтижесiнде оқушыларға программист-

есептегiш мамандығы куәлiгi берiледi. Математикалық 

сыныптарда оқушыларға мамандыққа бағдар беруде 

математикалық модель, алгоритму ролi ӛте зор. Ол ұғымдар 

арқылы математиканың танымдағы орны жене оның практикада 

колданылуын терең жеткiзедi. 

5) Математикалық сыныптарда математиканың даму 

тарихына және методологиясына байланысты сұрақтар 

тӛңiрегiнде арнайы сабақтар жүргiзiледi.  

Математикадан факультативтік сабақтар. Математикадан 

факультативтiк сабактар 8-сыныптан бастап жургiзiледi: 8-

сыныпта аптасына бiр сағат, ал  9-11сыньштарда аптасына екi 

сағаттан жүргiзiледi. Факультативтiк сабақтардьң мақсаты 

(математикалық сыныптардағы сияқты) оқушылардың жалпы 

бiлiм деңгейiн кеңейту, математикалық ойлау қабiлеттерiн 

дамыту, математикаға қызығушылығын арттыру, кӛз қарасын 

және жеке бастарының ерекшелiктерiн тәрбиелеу болып 

табылады. 

Математикадан факультативтiк сабақты ұйымдастыру үшiн 

не қажет және ненi бiлу керек? 

І. Факультативтiк топ 15—20 оқушыдан құралады. 

Оқушылар параллель сыныптардан болуы мумкiн. Кейде VIII—

IХ сынып немесе Х—ХІ сынып оқушыларын бiрiктiру аркылы да 

топ құруға болады. Мектепаралық та топ құрылуы да мүмкiн. 

II. Факультативтiк сабақтар белгiлi бiр бекiтiлген бағдарлама 

бойынша жүргiзiледi. 1967—1976 жылдары орта мектептерде 

«Математикалық анализдiң қосымша тараулары» атты 

факультативтiк сабақтар жүргiзiлдi. 1976—1987 жылдар 

аралығында «Математиканың таңдап алынған сұрақтары» атты 

фкультативтiк сабақтар жүргiзiлдi. Ал қазiргi кезеңде 

математикадан орта мектептерде жүргiзiлетiн факультативтiк 

курс екi бӛлiмнен тұрады: 

1. Математика оқулықтары беттерiнен. 

2. Математикалық     мозайка. 
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Х—ХІ кластарға арналған факультативтiк курс 

окушылардың бiлiмiн әрi карай жалғастыруға, яғни олардың 

жалпы математикалык бiлiм деңгейiн арттыруға бағытталған. Бұл 

сыныптардағы факультативке койылған негiзгi шарт — 

оқушыларды қалаған мамандықтарына сәйкес жоғары оқу 

орындарына түсу үшiн кабылдау емтихандарына әзiрлеу. 

Факультативтiк курс толық тәмамдалған соң, оқушылар   

оқытылған бағдарлама бойынша, корытынды сынақ тапсырады 

және факультатив оқығаны жӛнiнде орта бiлiмi туралы аттестатқа 

жазылады. 

Математикадан сыныптан тыс  жүргiзiлетiн жұмыстар. 

 Математикадан сыныптан тыс жүргiзiлетiн жұмыс деп 

мұғалiмнің оқушылармен сабақтан басқа уақытта жүргiзiлетiн 

жұмыстарьның жүйесiн айтамыз. Математикдан сьшыптан тыс 

жұмыстарды екi түрге бӛлуге болады. 

1. Бағдарламадағы материалдарды толық түсiнбеген 

оқушылармен жүргiзiлетiн жұмыстар. 

2. Математикалық қабiлеттерi жоғары математика пәнiне 

қызығушылықпен қарайтын оқушылармен жүргiзiлетiн 

жұмыстар.  

Бiрiншi бағыт әр түрлi себептермен  бiлiм деңгейi, бiлiктiлiгi 

тӛмендеген оқушылармен жүргiзiледi. Мұндай жұмыстар бiлiм 

деңгейлерi бiрдей болатын оқушыларды 3-4-тен топтастыра бӛлiп 

алып, сабақтан тыс уақытта қосымша дәрiс беру арқылы 

жүргiзiледi. Қалыс қалған оқушылармен дайындық, 

мүмкiндiгiнше жүйелi түрде (аптасына бiр немесе екi рет) әр 

оқушыға нақты кӛмек ретiнде болуы керек. Қайталау жасалғанан 

соң, оқушылардың бiлiм деңгейi дәрежесiне толық кӛз жеткiзу 

үшiн қорытынды бақылау жүргiзiлап, әр тақырып бойынша баға 

койылуы кажет. Пән мұғалiмi әр тақырып бойынша 

оқушылардың қалыс қалу себептерiн анықтап, жиi жiберетiн 

қателiктерге талдау жасауы керек. 

Екiншi бағыт: а) оқушылардың математикаға 

қызығушылығын арттыру;ә) бағдарламада қамтылған сұрақтарды 

тереңiрек және кеңiрек оқыту;б)оқушылардың математикалық 

қабiлеттерiн, iздену дағдыларьн арттыру;в) математикалық 

ойлауын тереңдету;г) ғылыми-кӛпшiлiк әдебиеттердi ӛз 

беттерiмен пайдалана бӛлуге үйрету; д) математиканы ғылым мен 
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техникада, ӛмiрде пайдалана бiлу т.б. мақсаттарға жетуiн 

кӛздейдi. 

Екiншi бағыт бойынша сыныптан тыс жүргiзiлетiн 

жұмыстардың тӛмендегiдей түрлерiн атауға болады: 

1) математикалық үйiрме; 

2) математикалық викториналар, конкурстар; 

3) математикалық олимпиадалар; 

4) математикалық кеш; 

5) математикалық экскурсия; 

6) математикалық әдебиеттер оқу; 

7) математикалық рефераттар мен шығармалар жазу; 

8) математикалық қабырға газетi. 

Математикалық үйiрме, әдетте оқу үлгерiмi жақсы 

оқушыларды камтиды. Нашар оқитын оқушылар қатысқысы 

келсе, оларға да үйiрме есiгi ашық болуы керек. Үйiрмеге 

қатысатын оқушылар саны 20-25 болғаны колайлы. Үйiрменiң 

алғашқы отырысында, оның тӛрағасы сайланып, үйірме 

мүшелерiнiң құқықтары мен мiндеттерi келiсiлуi керек. 

Үйiрменiң жарты жылдық немесе жылдық жоспары жасалынып, 

әрбiр мүшесiне тапсырмалар бекiтiлуi керек. Үйiрме отырысьн 

ьңғайьна қарай аптасына 1 сағаттан 1 рет немесе 1 айда 2 рет 

ӛткiзуге болады. Үйiрме отырыстары еркiн пiкiр алмасу 

жағдайында, белсендi пiкiрталас түрiнде еткiзiлгенi ӛте тиiмдi, 

үйiрме сағатының тақырьштары сан алуан болып, әр түрлi 

сұрақтарды қамтуға болады.  

Қазiргi кезеңде мектеп алдындағы басты мақсатгардың бiрi 

— оқушылардың жалпы бiлiм деңгейiн арттыру, ӛз бетiмен бiлiм 

алу жолдарын үйрету, болашақта алған бiлiмдерiн ӛз 

мұқтаждарына пайдалана алатын жолдарға бейімдеу больтп 

табылады. Математикалық бiлiмдердi толықтырудың  басты кӛзi - 

кiтап, ғылыми-кӛпшілік әдебиеттер. Оқушыларды қосымша 

әдебиеттермен жұмыс iстей білуге үйрету - мұғалiмнiң басты 

мiндеттерiнiң бірі. 

Ғылыми-математикалық әдебиеттермен жұмыс iстегенде 

оқушылардың бiлiктiлiгi мен дағдыларын қалыптастырудың 

негiзгi құраушылары тӛмендегiдей: 

1) мәтiндi (текстi) терең түсiну бiлiктiлiгi; 

2) ең бастысын ажырату және еске сақтай бiлу; 
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З) әңгiме жасалыньтп отьтрған мәселелердi iштей қорыту 

біліктiлiгi; 

4) жоспар, конспект құра бiлу, кӛшiре ала бiлу; 

5) қабылданатын ақпараттарға ӛз бетiмен сын кӛзбен қарай 

бiлу; 

б) математикалық мәтiндерде кездесетiн қиындықтарды жеңе 

бiлуге, ӛзiн-ӛзi жұмыс iстеуге мойындатуға үйренуi. 

Оқушыларға оқыған әдебиеттерi бойынша баяндама, реферат 

жазу, кестелер, үлгiлер жасауға үйрену, керектi әдебиеттердi 

таңдай бiлуге үйрету мұғалiм қызметiнің басты құралдары.  

Әдебиет:[1-4,8];[11-13];[18-21]; [22-24];[25-27]. 

 

7. Семинарлық сабақтар жоспарлары 

 

Тақырып №1. Математиканы оқыту әдістемесі пәні, мақсаты 

мен міндеттері, мазмұны мен құрылымы. Болашақ математика 

мұғалімінің әдістемелік дайындығының қазіргі жайы және даму 

перспективалары, тарихы. Әдістемелік ғылымның және оның 

басқа ғылымдармен байланысын тағайындау. 

Сұрақнама: 

1. Математикалық білімнің қайтақұрылуының басты 

бағыттары, оны қайта құрудың кезеңдері 

2.  Математикаға оқыту әдістемесінің  пәні және міндеттері. 

3. Математикаға оқыту әдістемесінің кӛкейкесті мәселелері 

мен оларды шешу жолдары   

4. Орта мектепте математииканы оқытудың мазмұны мен 

мақсаттары  

5. Оқушылардың ғылыми кӛзқарасын дамытудағы 

математиканы оқытудың рӛлі 

6. Математиканың басқа ғылымдармен байланысы. 

Тапсырмалар: 

1. Орта мектептің математикадан оқу бағдарламасының 

мазмұнына талдау жасаңыз(5-11сыныптар). 

2. Орта мектеп математикасының жаңа бағдарламасын 

бұрынғы бағдарламамен салыстырып, айырмашылығына талдау 

жасаңыз. Қортындылар жасаңыз.  

3. Математикаға оқытудың негізгі мақсаттары мен мазмұнын 

талдау жасаңыз( 5-9 сыныптар). 
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Әдебиет:[1-6,8];[11-13];[18-21]; [22-24];[25-27]. 

 

Тақырып №2,3.  Болашақ математика мұғалімдерін әдістемелік 

дайындау мәселелері (бақылау, тәжірибе мен ӛлшеу, салыстыру 

мен ұқсастық, анализ мен синтез, индукция және дедукция).  

Сұрақнама: 

1. Математикаға оқытудың эмпериялық әдістері  

2.  Математикаға оқытудың логикалық әдістері  

3. Эмпирикалық және логикалық әдістерді математикаға 

оқыту үрдісінде қолдану (нақты мысалдармен).   

   4. Индукция және дедукцияның анықтамалары. 

  5. Толық және толымсыз индукция. 

  6. Математиканы оқыту үрдісінде индукция мен дедукцияны 

қолдану. 

   7. Анализ және синтез анықтамалары. 

   8. Ылдилай талдау. 

   9. Ӛрлей талдау. 

   10.Математиканы оқытуда анализді қолдану.  

11. Математиканы оқытуда синтезді қолдану. 

Тапсырмалар:  

1. «Параллелепипедтің тӛрт диагоналдарының  әр 

қайсысының ортасы болатын бір ортақ нүктесі бар » деген 

теореманың жазықтықтық аналогын тұжырымдаңыз. 

2. Тӛмендегі тәуелділіктердің аналогтық элементтерін бӛліп 

кӛрсетіңіз: 

а) «Үшбұрыштың екі қабырғасының қосындысы үшіншісінен 

үлкен» 

ә) «Үшжақты бұрыштың кезкелген екі жазық бұрышының  

қосындысы үшінші бұрышынан үлкен». 

3. Үшбұрыштар теңдігінің бірінші және екінші белгілерінің  

дәлелдемесін геометрия оқулығы бойынша зерделеңіз. Осы 

теоремалардың делелдемесінде  пайдаланылатын  пайымдаулар  

ұқсас деп тұжырымдауға бола ма? Егер ұқсас деп тұжырымдауға 

болса, онда теоремалардың тұжырымдамаларында ұқсас 

элементтерді  кӛрсетіңіз.  

4. Бірдей тәсілмен шығарылатын тӛмендегі есептің бірнеше 

жалпылауларын кӛрсетіңіз: «Егер О - кеңістіктегі кезкелген 
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нүкте, М–АВ кесіндісінің ортасы болса, онда 

)(
2

1
ВОАОМО


 ». 

Әдебиет:[1-6,8];[11-13];[18-21]; [22-24];[25-27]. 

 

Тақырып 4. Математикалық ұғымдар. Мазмұны мен ұғым 

кӛлемі. Тектік және түрлік ұғымдар. Ұғымды анықтау әдістері. 

Математикалық анықтамаларға талаптар. Оларды оқыту 

әдістемесі  

Сұрақнама: 

1. Оқу материалы мазмұнының негізгі компоненттерін 

атаңыз. 

2. Оқу материалы мазмұнының негізгі компоненттерін  

логика-математикалық талдау дегеніміз не? 

3. Ұғым дегеніміз не? Ұғым анықтамасы дегенді қалай 

түсінесіз?  

4. Ұғымға анықтама берудің әртүрлі тәсілдерін атаңыз;  

5. Ұғым анықтамаларына қойылатын негізгі талаптарды 

атаңыз;  

6. Ұғымды классификациялау дегеніміз не?  

7. Ұғымды классификациялауға қойылатын талаптарды 

атаңыз. 

8. Ұғымның мазмұны және кӛлемі дегеніміз не? Олардың 

арасында қандай байланыс бар? 

9. Тектік, түрлік ұғым дегеніміз не? 

Тапсырмалар: 

1.Мектеп оқулықтарында объектілердің анықтамалары 

әртүрлі тәсілмен беріледі (тӛменде 5 түрі кӛрсетілген). Әрбір 

түрге 2-3 анықтамадан мысал келтіріңіз: 

а) ұғым анықтамасы түрлі ерекшеліктері мен тегі арқылы 

беріледі. 

б)  ұғым анықтамасы елеулі белгілерін атап ӛту арқылы беріледі. 

в) анықталатын ұғымның пайда болу тегін кӛрсететін 

анықтамалар (генезистік анықтамалар). 

г) абстракция арқылы белгіленетін анықтамалар. 

д) аксиомалар арқылы ұғымның жанама анықтамалары. 
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2. Тӛмендегі «анықтамалардағы» қателерді (немесе олардың 

дұрыстығын дәлелдейміз) табыңыз, қателердің себебін 

түсіндіріңіз: 

- Дӛңгелектің диаметрі деп, центрден ӛтетін ең үлкен хорданы 

айтамыз. 

- Параллелограм деп, қарама-қарсы қабырғалары қос-қостан 

параллель және тең болатын тӛрт бұрышты айтамыз. 

- Параллелограм деп, қарама-қарсы қабырғалары  тең  тӛрт 

бұрышты айтамыз. 

- Ромб деп, барлық қабырғалары тең тӛрт бұрышты айтамыз. 

- Ромб деп, қарама-қарсы қабырғалары параллель, ал іргелес 

жатқан екі қабырғасы тең тӛрт бұрышты айтамыз. 

- Ромб деп, диагоналдары перпендикуляр параллелограмды 

айтамыз. (Погорелов оқулығының есебін қараңыз) 

- Ромб деп, диагоналдары бұрыштарының биссектрисасы 

болатын параллелограмды айтамыз. (Погорелов оқулығының 

есебін қараңыз). 

- Параллелограм деп, диагоналдары қиылысу нүктесінде қақ 

бӛлінетін тӛрт бұрышты айтамыз (Погорелов оқулығының 6.1 

теоремасын қараңыз). 

- Екі қабырғасы параллель және тең тӛрт бұрышты 

параллелограм дейміз. (Погорелов оқулығының есебін қараңыз) 

- Тіктӛртбұрыш деп, барлық бұрыштары тең параллелограмды 

айтамыз. (Погорелов оқулығының есебін қараңыз) 

- Тіктӛртбұрыш деп, тік бұрышы бар параллелограмды айтамыз. 

- Квадрат – тік  бұрышы бар ромб. 

- Квадрат – барлық бұрыштары тік параллелограм; 

- Ромб деп, екі іргелес қабырғалары ӛз ара тең параллелограмды 

айтамыз 

- Иррационал сан – бұл шексіз ондық бӛлшек; 

- Шеңбер диаметрі шеңбердің екі нүктесі қосатын түзудің 

кесіндісі. 

- Иррационал сан деп, рационал санның түбірін айтамыз. Егерде 

түбір нақты шықпаса. 

- Комплекс сан деп, құрамында жорамал бірлігі бар санды 

айтамыз. 

- Тең қабырғалы үшбұрыш қабырғалары және бұрыштары тең 

бұрыш. 
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-  Мәндес теңдеулер деп, мынадай екі теңдеуді айтамыз: бірінші 

теңдеудің түбірі екінші теңдеуде түбірі болса. 

- Функция жұп дейміз, егер де f(-x)=f(x) болса. 

3. Мектеп математикасы оқулықтарының бірінен нақты бір 

оқу материалын алып оған логика-математикалық талдау 

жасаңыз. 

4. Мектеп математикасы оқулықтарының бірінен 5 ұғым 

таңдап алыңыз, олардың мазмұнын және кӛлемін, тек және түрін 

анықтаңыз. 

5. Сәуле, кесінді, бұрыш ұғымдарының тегін табыңыз.  

Әдебиет:[1-6,8];[11-13];[18-21]; [22-24];[25-27]. 

 

Тақырып №5,6. Математикалық сӛйлем. Математикалық 

пікір мен қорытынды жасау. Математикалық пікірлердің негізгі 

түрлері. Оларды оқыту әдістемесі. 

Сұрақнама: 

1.Теорема, аксиома дегеніміз не? Олардың айырмашылығы 

мен ұқсастығы неде? 

2. Аксиомалар жүйесіне қандай талаптар қойылады? 

3. Теоремалар қандай формаларда тұжырымдалуы мүмкін? 

Теореманың шарты мен қортындысын қалай бӛлуге болады? 

4.  Қандай теорема жай деп аталады? Қандай теорема құрама 

деп аталады? 

5. Теореманың логика-математикалық талдауы дегенді қалай 

түсінесіз? 

 6.Теореманың қажетті шарты дегенді қалай 

түсінесіз?Теореманың жеткілікті шарты дегенді қалай түсінесіз? 

7. Теореманы дәлелдеу, оны хаттау.Теоремамен жұмыс 

істеудің негізгі кезеңдерін атаңыз. 

Тапсырмалар: 

1.  Бес жай теореманың шарты мен қорытындысын бӛліп 

кӛрсетіңіз;  

2. Бес күрделі теореманың шарты мен қордындысын бӛліп 

кӛрсетіңіз. 

3. Тӛмендегі сұрақтарға жауап бере отырып «Вертикал 

бұрыштар тең» деген теоремаға логика-математикалық талдау 

жасаңыз: 

 пікір қандай формада тұжырымдалған; 
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 пікірді импликация түрінде тұжырымдаңыз; 

 түсіндіретін бӛлімін кӛрсетіңіз; 

 теореманың шартын мен қортындысын кӛрсетіңіз; 

 бұл теорема жай немесе күрделіме, осыны анықтаңыз 

4. Тӛмендегі пікірлерге 

   а) берілгенге кері; 

б) берілгенге қарама-қарсы; 

в) қарама-қарсыға кері; 

г) керіге қарама-қарсы – теоремаларды тұжырымдаңыз. 

1. «Егер санның цифраларының қосындысы үшке бӛлінсе, онда 

ол үшке бӛлінеді». 

2. Егер мен Қарағандыда тұрсам, онда мен Қарағанды 

облысында тұрам. 

3. Вертикаль бұрыштары тең. 

4. Хорданың ортасы арқылы ӛтетін шеңбер диаметрі, оған 

перпендикуляр. 

Осы айтылған пікірлердің қайсысы теорема?Тұжырымдалған 

теоремалардың біреуінің дәлелін келтіріңіз. 

5.Оқулықтан екі теорема таңдап алыңыз, олардың 

қажетті,жеткілікті шарттарын бӛліп кӛрсетіңіз. 

6. Оқулықтан қажетті және жеткілікті шарттары бар теорема 

таңдап алыңыз, оны дәлелдеңіз. 

7. ҮІІ  сыныпқа арналған геометрия  оқулығынан  қайсыбір    

теореманы  оқып – үйрену  әдістемесін   жасаңыз. Мысалы: 

 «Сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180
0 

тең» деген 

теоремамен жұмыс істеудің  негізгі кезеңдерін кӛрсетеңіз. 

8. Кері жору әдісімен дәлелдеу геометрияның алғашқы  

сабақтарында - ақ пайдаланылады (дәлелдеу кезінде  осы   тәсіл 

қолданылатын бірінші теореманы кӛрсетіңіз). Кері жору арқылы 

дәлелдеу әдісін құрайтын  әрекеттерді бӛліп кӛрсетіңіз.  Оқу  

құралдарындағы есептерде осы әрекеттерді тұжырымдау  

қарастырылды  ма? Осы  әрекеттерді  қандай  жаттығулардың    

кӛмегімен  және   қашан  тұжырымдау  тиімді  екенін кӛрсетіңіз. 

Ү – ҮІ   сыныптардың  математика  курсында  кері  жору арқылы  

дәлелдеуді   тұжырымдаудың  бастамасын   енгізу   мүмкін бе?  

Әдебиет:[1-6,8];[11-13];[18-21]; [22-24];[25-27]. 
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Тақырып№7-9. Математиканы оқытудағы есептердің рӛлі. 

Есептерді шешудің жалпы әдістері. Математикаға есептер 

арқылы оқыту (теңдеулер мен теңсіздіктер, ӛрнектерді тепе тең 

түрлендірулер, функцияларды зерттеу және графиктерін тұрғызу, 

геометриялық тұрғызулар). 

 I. Есептерді шешудің жалпы әдістері. 

Сұрақнама: 

1. Математиканы оқытудағы есептің ролі. 

2. Математиканы оқытудағы есептің атқаратын қызметтері. 

3. Есеп түрлері. 

4. Есеп және оның негізгі компоненттері. 

5. Математикалық есептерді шешудің негізгі кезеңдері. 

6. Математикалық есептерді шешуге үйретуді ұйымдастыру. 

Тапсырмалар: 

1. Тӛмендегі есепті шешуде, оның барлық негізгі кезеңдерін 

атаңыз. «Екі жұмысшы бірігіп жұмысты 12 сағатта бітірді. Егер 

ең алдымен бірінші жұмысшы жұмыстың тең жартысын  істеп, ал 

екінші жұмысшы қалған бӛлігін бітірсе, онда барлық жұмыс 25 

сағатта бітеді. Әрбір жұмысшы осы жұмысты қанша уақытта 

бітірер еді?». Нұсқау бірге қараңыз. 

2. Тӛмендегі есепті элементар шарттарға ажыратыңыз: "алты 

бұрышты дұрыс пирамиданың апофемасы a  табан жазықтығы 

мен   бұрышын жасайды. Пирамиданың бүйір бетінің ауданын 

және кӛлемін табыңыздар" . 

3. Тӛмендегі есепте қарастырылатын фигураның сызбасын 

салыңыз: 

«Тік призманың табаны тік бұрышты C  үшбұрышы.  

Оған сырттай сызылған шеңбердің радиусы R -ге тең, ал C  

катеті бұрыштық шамасы 2 -ға тең доғаны керіп тұр. C  катеті 

арқылы ӛтетін бүйір жағының диагоналы арқылы осы жаққа 

перпендикуляр болатын және табан жазықтығымен   бұрыш 

жасайтын қима жазықтық жүргізілген. Призманың бүйір бетін 

және қиюдан шыққан тӛрт бұрышты пирамиданың кӛлемін 

табыңыз».Сызба салуда екінші нұсқауды пайдаланыңыз.  

 

II. Математикаға есептер арқылы оқыту әдістемесі 

(теңдеулер мен теңсіздіктер). 
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Сұрақнама: 

1. Теңдеу ұғымы туралы  оқу-әдістемелік әдебиеттерде 

қандай  түсініктер берілген? 

2. Теңдеу және теңсіздіктерді шешуде «теңбе-теңдік», 

«логикалық салдар» ұғымдары қатар жүреді.Осы ұғымдарды 

қалай түсінесіз, олар қайсы сынып оқулықтарында алғаш 

кездеседі? 

3. Теңдеулерді, теңсіздіктерді және олардың жүйелерін 

түрлендірулердің қандай типтерін білесіз? 

4. Теңдеулерді, теңсіздіктерді және олардың жүйелерін 

оқудың негізгі кезеңдерін атаңыз. 

5. Мектеп математикасы курсында оқытылытын теңдеулер, 

теңсіздіктер және олардың жүйелерінің негізгі типтерін атаңыз. 

6. Мектеп математикасы курсында  оқытылытын теңдеулер, 

теңсіздіктер және олардың жүйелерін шешудің жалпы тәсілдерін 

атаңыз. 

7. Мазмұнды есептерді теңдеулер арқылы шешудің негізгі 

құрамдас бӛліктерін атаңыз. 

8. Мазмұнды есептерді шешу тәсілдерін атаңыз. 

9. Теңсіздіктерді оқу ерекшеліктерін атаңыз 

10. Мектеп математикасы курсында оқытылытын иррационал 

және транценденттік теңдеулер, теңсіздіктер мен олардың 

жүйелерін оқытудың ретін анықтаңыз. 

11. Иррационал теңдеулер, теңсіздіктерді шешудің негізгі 

тәсілдерін атаңыз. 

12. Кӛрсеткіштік теңдеулер, теңсіздіктерді және оларды 

шешудің негізгі тәсілдерін атаңыз. 

13. Логарифмдік теңдеулер, теңсіздіктерді және оларды 

шешудің негізгі тәсілдерін атаңыз. 

14. Тригонометриялық теңдеулер, теңсіздіктерді және оларды 

шешудің негізгі тәсілдерін атаңыз. 

Тапсырмалар: 

1. Жаттығуда берілгендер, ізделінділер, есептің шарты мен 

талабы арасындағы қатынастарды қамтитын қатынастар 

жазбасының кестелік нысаны V – VI сыныптарда текстік 

есептердің шешімін іздеп табудың тиімді моделі болып табылады.  

Айтылғанды есептің мысалына сүйеніп суреттейік: ―Ара 

қашықтығы 2720 км болатын А және В пунктен бір мезгілде бір -
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біріне қарсы бағытта екі поезд шықты, 20 сағатта 304 км жүрді. 

Екінші поездың жылдамдығын табыңыз‖. 

Мынадай кесте жасалады. 

Шамалар 

 

Пайыз 

1-жағ. 2-жағ. 3-жағ 

Жылдамдық, 

км/сағ. 

Уақыт, сағ. 

Қашықтық, км. 

76                                                           

4                                                               

304                                                        

76 

20 

1520 

Х 

20 

20х 

Теңдеу:  1520 + 20х =2720 

V – VI сыныпта текстік сесптің шешімін іздеп табудың 

мұндай үлгісін пайдалану туралы сіздің пікіріңіз қандай (кестелік 

жазуды пайдалана отырып, оқушылардың есептегі шамаларды, 

объектілерді, жағдайларды бӛліп алуға тиісті екендігіне назар 

аударыңыз)? Әдістемелік әдебиетте текстік есептерді шешу 

жазбасы бойынша қаралғаннан ӛзгеше ұсыныстарды бӛліп 

кӛрсетіңіз. Оларды бағалаңыз.                   

2. Тӛмендегі теңдеулер мен теңсіздіктерді шешіңіз: 

А) Жаңа айнымалыны енгізу арқылы берілген теңдеуді 

шешіңіз:   

1) 012)42(7)42( 222  yyyy   

2) 07)9(8)9( 222  xx  

3) 0133)1( 222  xxxx  

4) 10)32(7)32( 222  xxxx  

5) 07)15(6)15( 2  xx  

Ә) Биквадрат теңдеуді шешіңіз: 

1) 098 24  xx                    3) 01447 24  yy  

2) 0224  xx                      4) 016,01 24  xx  

Б) Теңдеуді қажетті алмастыру арқылы шешіңіз: 

1) 0463)2( 22  xxxx  

2) 091510)132( 222  xxxx  

3) 20)4()3)(2( 2  xxx  

4) 096)9)(5)(4(  xxxx  
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В) Түбірлерінің квадраттарының қосындысы 26 ға тең, ал 

кӛбейтіндісі 36 ға тең биквадрат теңдеу құрастырыңыз. 

Г) Теңдеуді тиімді алмастыру жасап, шешіңіз: 

1. 03)3( 2234  axxx  

2. 091510)1132( 222  xxxx  

3. 096)9)(5)(4(  xxxx  

4. 20)4()3)(2( 2  xxx  

5.  0108)8)(3)(5( 2  xxxx  

6.  xxx 4341224 2  с 

7. xxx 12202329 2   

 3. Мектеп математикасы курсында қарастырылатын 

иррационал теңдеулер және теңсіздіктердің негізгі түрлерін 

анықтаңыз. Оларды шешуге қажетті білім, іскерлік пен 

дағдыларды анықтаңыз. Әрбір түрге мысалдар келтіріңіз. 

 4. Мектеп математикасы курсында қарастырылатын 

кӛрсеткіштік теңдеулер және теңсіздіктердің негізгі түрлерін 

анықтаңыз. Оларды шешуге қажетті білім,іскерлік пен 

дағдыларды анықтаңыз. Әрбір түрге мысалдар келтіріңіз. 

 5. Мектеп математикасы курсында қарастырылатын 

логарифмдік теңдеулер және теңсіздіктердің негізгі түрлерін 

анықтаңыз. Оларды шешуге қажетті білім,іскерлік пен 

дағдыларды анықтаңыз. Әрбір түрге мысалдар келтіріңіз. 

6. Мектеп математикасы курсында қарастырылатын 

тригонометриялық теңдеулер және теңсіздіктердің негізгі 

түрлерін анықтаңыз. Оларды шешуге қажетті білім,іскерлік пен 

дағдыларды анықтаңыз. Әрбір түрге мысалдар келтіріңіз. 

7. Оқушылар мынадай жаттығулар жиынтығын орындағанда 

қандай қателіктер жіберуі мүмкін 
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Ұйғарымды экспериментпен растаңыз. Аталған   жаттығулардың 

орындалу  ретіне қажетті ӛзгерістер енгізіңіз.  

8. Оқушының мына теңдеуді шешу кезінде жіберген 

қателерін кӛрсетіңіз. 
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Шешімдері жоқ. Қателердің себебін анықтап, олардан арылу 

жолын белгілеңіз.  

9. Қарапайым кӛрсеткіштік теңдеуді графиктік тәсілмен 

шешу әдістемесін жасаңыз. Осы тәсілді құрайтын әрекеттерді 

бӛліп кӛрсетіңіз. 

 

III. Математикаға есептер арқылы оқыту әдістемесі 

(мектеп математика курсындағы функцияларды зерттеу және 

графиктерін тұрғызу). 

Сұрақнама: 

1. 6-9 сыныптарда қандай функциялар оқытылады? 6-9 

сыныптарда функцияларды оқыту  схемасы қалай? 

2. 6-9 сыныптарда функцияның қандай қасиеттері 

қарастырылады? 6-9 сыныптарда функция графигін салу үшін 

оқушылар нені білуі керек? 

3. Кері функциялар туралы мектептегі алгебра курсында 

қандай мағлұматтар берілген? Мектептегі алгебра курсында 

қандай кері функциялар оқытылады? 
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 4. Функцияны туындының кӛмегінсіз зерттеу дегенді қалай 

түсінесіз? 

5. 10-11 сыныптарда функцияның қандай қасиеттері 

қарастырылады? 

 6. Функцияны туындының кӛмегімен зерттеу дегенді қалай 

түсінесіз? Функцияны туындының кӛмегімен зерттеу схемасын 

жазыңыз. 

7. Функция графигін сызықты түрлендірулердің қандай 

түрлері 7-9 сыныптарда, ал қайсылары 10-11 сыныптарда 

оқытылады? 

8. Айнымалысы модуль таңбасы астындағы функцияның 

графигін   салудың қандай    негізгі тәсілдері бар?  Ол тәсілдердің 

бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? 

Тапсырмалар: 

1. 6-сынып оқулығынан «Функция» тақырыбы бойынша бір 

сабаққа жоспар – конспект жасаңыз. 

2. «Функция» тақырыбы бойынша білімді бекітуге 

жаттығуларды іріктеңіз және құрастырыңыз. 

3. 7-9 ші сынып оқулықтарындағы функцияларды оқыту 

схемасын қарастырыңыз.Қарастырылған әрбір  функция түрі үшін 

оқыту схемасын жасаңыз. 

4. Сызықтық функция анықтамасын қолданып оны танудың 

алгоритмін жасаңыз. Осы алгоритмді меңгеруге ықпал жасайтын 

есептер жүйесін құрастырыңыз. 

5. «Сызықтық функция  және оның графигі» тақырыбы 

бойынша оқушылар қандай білім,іскерлік және дағдыға ие болуы 

керек? 

6. Квадраттық функцияның графигін оқуды және салуды 

қалыптастыруға  ықпал ететін есептер жүйесін құрастырыңыз. 

7. Оқулықтан қайтымды функция ұғымының мазмұнын 

ашатын жаттығуларды іріктеңіз. 

8.  «y= x
т

 функциясы» тақырыбын оқу  жоспарын жасаңыз. 

Осы функцияның қандай қасиеттері а) индуктивті; ә) дедуктивті 

түрде дәлелденеді? 

9. «Сан аргументті тригонометриялық функциялар» 

тақырыбын оқуға дайындайтын жаттығулар жүйесін жасаңыз. 

Жаттығулар, нақты сандар жиынының бірлік шеңбер нүктелері 
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жиынына бейнелену мәселесін қарастыруға мүмкіндік беретіндей 

болсын. 

 10.«y=lqx»  функциясының графигін оқуды меңгертетін 

жаттығуларды 10-11 сынып оқулығынан бӛліп кӛрсетіңіз. 

 11.Тригонометриялық функциялардың жұп,тақ және 

пеориодтылық қасиеттерін қолдану іскерліктерін бӛліп кӛрсетіңіз. 

Осы іскерліктерді қалыптастыратын жаттығуларды іріктеңіз. 

 12.Тӛменде берілген функцияларды зерттеңіз және 

графиктерін туындының кӛмегінсіз салыңыз. 

   а) 1 ху ; б) хху  11 ;       

13. Тӛменде берілген функциялардың графигін сызықты 

түрлендірулер арқылы немесе туындыны қолданып зерттеп 

салыңыз. 

а) ху 2 ;   и) 
2

1






х

х
у ; 

б) ху
3

1
 ;  к) 2sin  xу ; 

в) ху  ;  л)  3sin  xy ; 

г) 32  ху ;  м)  1cos2  xy ; 

д)  2
3 ху ;   н) xy 2cos ; 

е)   33
2
 ху ; о) xy

2

1
cos ; 

 6. Тӛменде берілген айнымалысы модуль таңбасы 

астындағы функциялардың графигін сейкес түрлендірулер 

арқылы салыңыз. 

а) 
2ху  ; 

б) 4,6;, 2
2

 уххухху
х

х
у ; 

в) 12;12,12 222  ххуххухху ; 

г)    22
22  хху ; 



 123 

д) 1212  хххху ; 

е)  

xyxyxyxyxyxу sin,sin,sin,sin,sin,sin 

  
IV. Математикаға есептер арқылы оқыту әдістемесі 

 ( Геометриялық тұрғызулар). 

Сұрақнама: 

1. Салу есептері дегеніміз не? Салу есептерін шешу 

дегеніміз не? 

2.Сызғыш және циркуль арқылы қандай амалдар орындауға 

болады? 

3. Қарапайым салу есептерін атаңыз?  

 4.Геометриялық фигураларды кескіндеудің қандай әдістерін 

білесіз? 

5. Центрлік проекциялауда нүктенің (түзудің, кесіндінің, 

үшбұрыштың) кескіндері қандай фигуралар болуы мүмкін ? 

6. Параллель проекциялауда нүктенің (түзудің, кесіндінің, 

үшбұрыштың) кескіндері қандай фигуралар болуы мүмкін ? 

Параллель проекциялаудың қандай қасиеттерін білесіз? 

7. Тік бұрыштап (ортогональ) проекциялау дегенді қалай 

түсінесіз ? 

8. Мектегі геометрия курсының логикалық құрылымын 

сипаттаңыз. 

9. Мектеп геометрия курсын оқыту мақсаттарын 

атаңыз.Геометрия курсының алғаш сабақтарында негізгі ұғымдар 

қалай енгізіледі?  

10. Негізгі ұғымдарды енгізуде кӛрнекіліктер қандай рол 

атқарады? 

11. Геометрия курсында оқытылатын аксиомалар жүйесін 

сипаттаңыз. 

Тапсырмалар: 

1. Есептің талаптарын түрлендіру, берілген шарттардан 

салдарлар  шығару,  аралық     есептерді    құрастыру   тәсілдерін 

сипаттаңыз.  ҮІІ   сынып геометриясының   алғашқы бӛлімдерін 

оқып - үйрену  кезінде осы тәсілдерді  қалыптастыруға  арнайы  

кӛңіл бӛліне ме? Геометрия оқулықтарынан алынған есептердің 
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материалы    негізінде, аталған тәсілдерді игеруге бағдарланған   

жаттығуларды    жасаңыз. 

2. Кері жору әдісімен дәлелдеу геометрияның алғашқы    

сабақтарында - ақ   пайдаланылады (дәлелдеу кезінде осы   тәсіл 

қолданылатын  бірінші теореманы кӛрсетіңіз). Кері  жору арқылы    

дәлелдеу әдісін құрайтын әрекеттерді бӛліп кӛрсетіңіз. Оқу  

құралдарындағы есептерде осы әрекеттерді тұжырымдау  

қарастырылды  ма?  Осы  әрекеттерді  қандай  жаттығулардың    

кӛмегімен  және қашан тұжырымдау  тиімді  екенін    кӛрсетіңіз.  

Ү – ҮІ сыныптардың  математика   курсында  кері  жору  арқылы  

дәлелдеуді   тұжырымдаудың   бастамасын   енгізу   мүмкін бе?  

3. Дайын сызбалар  бойынша ӛзіңіз  нақты  таңдап алынған   

мысал  негізінде,  теоремалардың тұжырымдамасын  талдапу   

біліктілігін қалыптастыруға жәрдемдесетін бірнеше  

жаттығуларды  іріктеңіз   немесе  құрастырыңыз. 

4. ―Сыбайлас бұрыштар‖деген ұғымды тұжырымдауға 

арналған суреттер бойынша  жаттығулар жүйесін жасаңыз. 

 5.Үшбұрыштың параллель проекциясы берілген. Осы 

үшбұрыштың медианаларының проекцияларын қалай салуға 

болады? 

6. Параллелограмды параллель проекциялағанда трапеция 

шығуы мүмкін бе? Жауабын түсіндіріңіз. 

7. Центрлік-симметриялы фигураның параллель проекциясы 

да центрлік-симметриялы фигура бола ала ма ? Болса, дәлелдеңіз. 

8. Призманы оның табан жазықтығында берілген түзу 

арқылы және бүйір жақтарының біреуігде берілген нүкте арқылы 

ӛтетін  жазықтықпен қиғандағы қима қалай салынады ? 

9. Пирамиданың табан жазықтығында жатқан және бүйір 

жақтарының бірінде жатқан нүкте арқылы ӛтетін жазықтықпен 

пирамиданы қиғандығы қима қалай салынады ? 

10. Тӛртбұрышты призманы бүйір қырларындағы үш 

нүктеден ӛтетін жазықтықпен қиғандағы қимасын салыңыз. 

11.  Тӛртбұрышты дұрыс призмада табанының сыбайлас екі 

қабырғасының орталары және үш бүйір қырлары арқылы ӛтетін 

жазықтықпен қиғандағы қимасын салыңыз. 

12.  Кӛлбеу призмаға бүйір қырларына перпендикуляр және 

барлық бүйір қырлары арқылы ӛтетін жазықтықпен қиғандағы 

қимасын салыңыз. 
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13.  Үшбұрышты пирамиданы табанының бір қабырғасы мен 

оған қарама-қарсы жатқан қырындағы берілген нүкте арқылы 

ӛтетін жазықтықпен қиғандағы қимасын салыңыз. 

14.  А.В. Погореловтың 7-11 сыныптарға арналған оқулығы 

бойынша  кӛпжақтар қимасын салуға берілген есептеріне логика-

дидактикалық талдау жасаңыз. 

 Әдебиет:[1-6,8];[11-13];[18-21]; [22-24];[25-27]. 

 

Тақырып №10,11. Математикаға оқыту әдістері. Оқыту 

әдістемесінің классификациясы (мәселелі оқыту, оқытудың 

модульдік технологиясы, ӛзіндік жұмыс және де оларды 

ұйымдастыру. Инновациялық технологияларды математикағы 

оқыту үрдісінде қолдану. 

Сұрақнама: 

1. Метематиканы оқытудың дәстүрлі әдістері және олардың 

классификациясы.  

2. Оқыту әдісі дегеніміз не? Оқыту әдістерінің 

классификациясын келтіріңіз. 

 3. Проблемалап оқыту әдісінің мәні неде? 

 4. Проблемалап оқыту үшін қандай шарттар орындалуы 

қажет? 

5. Студенттердің ӛздік жұмыстары мен оны ұйымдастыру 

әдістемесі 

6. Модульдік оқыту дегеніміз не? 

Тапсырмалар: 

1. Эвристикалық әдісті мына теореманы дәлелдеуде 

қолдануын кӛрсетіңіз: Параллелограмның диагональдары 

қиылысады және қиылысу нүктесінде қақ бӛлінеді. 

2. Тӛмендегі текстілі есепті шешуде эвристикалық әңгімені 

қолдаңыз: белгілі бір аралықты велосипедші 8 км/сағ. 

жылдамдықпен жүріп межеге жетті. Қайтарда ол алғашқы жолдан 

3 км ұзақ жолмен  жүрді. Қайтардағы орташа жылдамдығы 9 

км/сағ. Барардағы жолға жіберген уақытынан қайтардағы жолға 

ол 1/8 сағат артық жіберді.Велосипедші барарда және қайтарда  

қанша жол жүрді. 

3. Сабақ үстінде оқулықтағы теориялық материалмен 

оқушылардың ӛздігінен орындайтын жұмыстарын ескере отырып 
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«Сыбайлас бұрыштар» тақырыбы бойынша тапсырмаларды 

дайындаңыз.  

4. «Сандық функция» тақырыбына үлгі бойынша ӛздік 

жұмыс карточкаларын жасаңыз. 

5. Мектепке арналған математика курсын оқып-үйрену 

кезінде проблемалық жағдай туғызатын бірнеше ұғымдарды, 

теоремаларды бӛліп кӛрсетіңіз. 

6. Рационал теңсіздіктерді интервалдар әдісімен шешудің 

алгоритмін құрыңыз. Мұнда оқушылардың жіберетін типтік 

қателерін анықтаңыз. 

7. «Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы» 

тақырыбын проблемалап оқыту үлгісін жасаңыз. 

Әдебиет:[1-6,8];[11-13];[18-21]; [22-24];[25-27]. 

 

Тақырып №12,13. Сабақ оқыту мен жүргізу мазмұны, 

түрлері, әдістері мен тәсілдері. Математика сабағы және оның 

типтері.  Негізгі типті сабақтар құру.  Математиканың 

стандарттық емес сабақтары. Математкианы оқыту ерекшеліктері: 

оқушылардың әрекетін ұйымдастыру, оқу сабақтарын жоспарлау 

және жүргізу (мұғалімнің математика сабағына дайындалу 

жүйесі,  тақырыптың логико-дидактикалық талдауы, оқушының 

математика бойынша білімін, іскерлігі мен дағдысын тексеру 

және бағалау).  

Сұрақнама: 

1. Сабақ, оның белгілері, құрылымы. Сабақтың этаптары. 

2. Сабаққа қойылатын негізгі талаптар. Сабақтың түрлері. 

3. Мұғалімнің сабаққа дайындалуы.Математика сабағын 

талдау. 

4. Тақырыптың логика-дидактикалық талдауының 

математиканы оқудың тиімділігін арттырудағы ролі. 

5. Логика-дидактикалық талдаудың негізгі кезеңдерін 

атаңыз. 

Тапсырмалар: 

1. «Сызықтық функция» тақырыбы бойынша жаңа 

материалмен таныстыру, оқығанды пысықтау, білімді бекіту және 

білімді, іскерлікті, дағдыны тексеру сабақтарының жоспар-

конспектілерін жасаңыз. Әр типтегі сабақтардың негізгі 

дидактикалық мақсаттарын анықтаңыз. 
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2. Ӛз құрбыларыңыздың жасаған жоспар – конспектілерін 

талдаңыз. Талдауда түрлі типтегі сабақтардың кезеңдері 

сақталғандығына кӛңіл аударыңыз. 

3. «Кӛпбұрыштар» тақырыбына логика-дидактикалық 

талдау жасаңыз. 

 Әдебиет:[1-6,8];[11-13];[18-21]; [22-24];[25-27]. 

 

Тақырып № 14,15. Болашақ математика мұғалімінің 

әдістемелік дайындығындағы дербес әдістемесі: факультативтік 

сабақтар, математика бойынша сыныптан тыс сабақтар, әртүрлі 

типті мектептерде математикаға оқыту ерекшелігі. 

Сұрақнама: 

1. Оқушылардың білімін, іскерлігін және дағдыларын 

тексерудің атқаратын қызметтерін атаңыз. 

2. Тексерудің формаларын, түрлерін және тәсілдерін атаңыз. 

3. Оқушылардың ӛздік жұмысы, олардың түрлерін атаңыз. 

4. Математиканы оқыту құралдарының оқу процессінде 

атқаратын ролі, олардың түрлері не білесіз? 

Тапсырмалар: 

1. Алгебра курсынан «Квадраттық функция» тақырыбы 

бойынша ӛздік жұмыс үлгілерін және бақылау жұмысының 

үлгісін, тест материалдарын келтіріңіз. Тақырыпты оқыту 

барысында қандай оқу құралдарын қолдануға болатынын  

айтыңыз. 

2. y=ax
2

+bx+c квадраттық функцияның a, b, c –

коэффиенттеріне байланысты оның графигінің координаттық 

жазықтықта орналасу мүмкіндіктерін кӛрсететін жұмысшы 

таблицасын жасаңыз. 

 Әдебиет:[1-6,8];[11-13];[18-21]; [22-24];[25-27]. 

 

8. Пәннің оқытылуы бойынша әдістемелік ұсыныстар  

Ұсынылған тапсырмаларды орындауда кӛрсетілген әдебиеттер 

мен тақырыпқа сәйкес лекция материалдарын пайдалану талап 

етіледі. СОӚЖ сабақтары бойынша жоспарларында тақырыптар 

бойынша егжей-тегжейлі әдістемелік нұсқаулар  кӛбірек 

кӛрсетілген. 
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9. Курстық жобалардың (жұмыстардың), зертханалық 

жұмыстар, есептік - графикалық, әдістемелік ұсыныстар және 

типтік есебі бойынша нұсқаулар 

Пән бойынша курстық жұмыстар:  Курстық жұмыстың 

тақырыбы берілген пәннің тақырыптық  жоспарына сәйкес болуы 

керек. Курстық жұмыс тақырыбын таңдағаннан кейін, керекті 

әдебиетті таңдауы, оны талдау, жұмыс жоспарын құру қажет. 

Курстық жұмыстың мақсаты жоғары оқу орнында алған 

теориялық білімдерін практикалық есептерді шешуде, орта 

мектеп математикасын оқыту әдістемесін оқу бағдарламасына сай 

қолдану. Нақты әдебиетке қарастырылған сұрақтардың орны 

бойынша міндетті сілтеме жасау арқылы   теориялық ойларын 

конспектілеп мазмұндау. Тақырып бойынша қарастырылған 

әдістемелік материалға салыстырмалы талдау жүргізу. Олардың 

жетістігі мен кемшілігін кӛрсету. 

 

10.1 Оқытушының жетекшілігімен орындалатын 

студенттердің ӛзіндік жұмыстары бойынша ӛткізілетін 

сабақтардың жоспары 

 

 Сабақты ӛткізу түрі. 

Студенттердің ӛзбетінше аудиторияда дайындалуы. 

Оқытушының кеңесі.Студенттердің ӛздік жұмыстарының 

орындалу барысын бақылау. Студенттерден сұрау.  

 

Тақырып №1. Математиканы оқыту әдістемесі пәні, мақсаты 

мен міндеттері, мазмұны мен құрылымы. Болашақ математика 

мұғалімінің әдістемелік дайындығының қазіргі жайы және даму 

перспективалары, тарихы. Әдістемелік ғылымның және оның 

басқа ғылымдармен байланысын тағайындау. 

Тапсырмалар: 

 1. а) 8-9сыныптар б) 10-11 сыныптарда математикаға 

оқытудың негізгі мақсаттары мен мазмұнын сипаттаңыз.  

2. Математиканы оқыту әдістемесі оқулықтарынан 

―Математиканы оқыту мақсаттары‖ деген бӛлімді оқып  

үйреніңіз. Мақсаттар  номенклатурасы математикалық  білімге 

ізгіліктік сипат беру  принципіне  сай келе  ме, егер  сай келмесе, 

онда  оны  қалай  ӛзгерту  керек?  
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3. Математикаға оқыту мақсаттары мен міндеттерін 

анықтаңыз. Математикалық білімге қазіргі кезеңде қойылатын 

талаптар. 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 

Студент оқу бағдарламаларына талдау жасай білетіндігін 

кӛрсетуі тиіс, орта мектептегі математика бойынша қазіргі 

оқулықтар және сынақ кітаптарымен таныс болулары керек, 

математикалық білімнің даму перспективасын түсінетіндігін және 

математикаға оқыту әдістемесінің дидактикамен, психологиямен, 

философиямен т.б. ӛзара байланысын кӛрсетулері қажет. Г.В. 

Дорофеевтің ―О принципах отбора содержания школьного 

математического образования‖ (Математика в  школе, 1990, №6) 

мақаласын пайдаланыңыз.Сабаққа дайындалу алдын дәрістің 

тезисін және конспектісін оқу қажет. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

Тақырып 2,3. Болашақ математика мұғалімінің әдістемелік 

дайындығының мәселелері(бақылау, тәжірибе мен ӛлшеу, 

салыстыру мен ұқсастық, анализ мен синтез, индукция және 

дедукция). 

Тапсырмалар: 

1. Математиканы оқыту үрдісінде салыстыруды 

пайдаланудың  мысалдарын келтіріңіз (Жазықтықты және 

кеңестікте түрлендіру қасиеттерін қарастырыңыз). 

2. Математиканы оқыту үрдісінде бақылау, тәжірибе, 

жалпылау мен нақтылаудың мысалдарын келтіріңіз. 

3. Оқулықтардан аналогтық әдісті пайдаланып шешілетін 

бірнеше есепті таңдап алыңыз. Олардың шешімдерін талдаңыз 

және аналогтық әдісті құрайтын амалдарды бӛліп кӛрсетіңіз. 

4. Мына кеңістіктік теоремасының жазықтық аналогын 

тұжырымдаңыз:       

―Тетраэдрдің қарама-қарсы екі қыры бір-біріне  

перпендикуляр болуы үшін қарама-қарсы қырлардың басқа екі 

жұбы квадраттарының қосындысы бір-бірімен тең болуы қажетті 

және жеткілікті‖.  

 5. Орта мектеп оқулықтарынан толық индукцияны қолданып 

дәлелденген (шығарылған) теоремаларға (есептерге) мысалдар 

келтіріңіз. 
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6. Орта мектеп оқулықтарынан толымсыз индукцияны 

қолданып дәлелденген (шығарылған) теоремаларға (есептерге) 

мысалдар келтіріңіз. 

7. Математиканы оқыту үрдісінде ылдилай талдау және 

ӛрлей талдауды   қолданудың мысалдарын келтіріңіз. 

8. Математиканы оқыту үрдісінде дедукцияны қолданудың 

мысалдарын келтіріңіз. 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 

1. Екінші тапсырманы орындауда тӛмендегілерді ескеріңіз. 

Аналогтық әдіс мынадай әрекеттерді қамтиды: а) берілген 

объектілердің аналогтарын құру; ә) ұқсас сӛйлемдердегі сәйкес 

элементтерді бӛліп алу; б) берілгенге ұқсас сӛйлемдерді құру; в) 

берілгенге ұқсас болатын, яғни, онымен шарты мен қортындысы 

ұқсас болатын есептерді іріктеп алу;г) таңдап алынған қосалқы 

есепті шешу; ғ) қосалқы есепті шешу кезінде пайданылатын 

пайымдауларды бастапқы есепті шешу үшін қолдану. 

        2. Тапсырмалады орындағанды жаңа(қазақстандық) және 

бұрынғы оқулықтарды қолданыңыз. 

3. Үшінші тапсырманы орындауда тӛмендегілерді ескеріңіз. 

Бірінші теоремадағы үшбұрыштың бұрышына екінші 

теоремадағы үшбұрыштың қабырғасы  сай  келеді, үшбұрыштың  

қабырғасына үшбұрыштың бұрышы сай келеді, олардың  

арасындағы бұрыш  қатынасына екі  бұрышқа іргелес қабырға сай  

келеді. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

Тақырып 4. Математикалық ұғымдар. Мазмұны мен ұғым 

кӛлемі. Тектік және түрлік ұғымдар. Ұғымды анықтау әдістері. 

Математикалық анықтамаларға талаптар. Оларды оқыту 

әдістемесі. 

Тапсырмалар: 

1. Ұғымның  қалыптасу  процесі мына  кезеңдерді  қамтиды: 

а) ұғымды енгізу уәждемесі; ә) ұғымның оның мазмұнын  

құрайтын елеулі қасиеттерімен  танысу; б) ұғым анықтамасын  

игеру; в) ұғымды қолдану; г) ұғымның басқа ұғымдармен  

байланысын анықтау. Мектепте  оқылатын кез келген  ұғымды  

таңдап  алыңыз, оның  қалыптасу  әдістемесін тиісті оқулықтар  

бойынша қадағалаңыз.  
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2. Мектеп математикасы курсынан  аксиомалар жүйелері 

арқылы анықталатын бірнеше ұғымдарға мысал келтіріңіз. 

4. Мектеп математикасы оқулықтарынан артық сӛзі болатын 

ұғым анықтамаларын табыңыз. 

5. Мектеп геометриясы оқулықтарынан «параллелограмм» 

ұғымының анықтамаларын талдаңыз. 

6. «Бұрыш» ұғымын қалыптастыру кезіңдерін атаңыз. 

7. «Функция» ұғымын енгізу әдістемесін жасаңыз. 

8. «Геометриялық прогрессия» ұғымын енгізу әдістемесін 

жасаңыз. 

 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 

Математикалық ұғымдар. Мазмұны мен ұғым кӛлемі. Тектік 

және түрлік ұғымдар. Ұғымды анықтау әдістері. Математикалық 

анықтамаларға талаптар.  

1. Ұғымдар анықтамасына қойылытын логикалық 

талаптарды ғана емес, сонымен бірге, дидактикалық талаптарды 

да ескеріңіз. Пәнаралық байланыстарды, кӛрнекілікті т.б. 

қамтамасыз ету мүмкіндігін бағалаңыз. 

2. Үшінші тапсырманы орындауда бірінші тапсырманы 

қараңыз. 

Оларды оқыту әдістемесі тақырыптарына сай оқулықтар мен 

оқу құралдарын және дәріс материалдарын қараңыз.  

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

Тақырып №5,6. Математикалық сӛйлем. Математикалық 

пікір мен қорытынды жасау. Математикалық пікірлердің негізгі 

түрлері. Оларды оқыту әдістемесі. 

Тапсырмалар: 

1.  Тӛмендегі теоремалардың логико-математикалық 

талдауын жасаңыз: 

  Егер  x 1  және  x 2 сандары ax
2

+bx+c  квадрат үшмүшенің 

түбірлері болса,онда    ax
2

+bx+c=a(x-x 1 )(x-x 2 ). 

 Егер түбірдің кӛрсеткіші мен түбір астындағы ӛрнектің 

дәреже кӛрсеткішін бірдей натурал санға кӛбейтсек немесе 

бӛлсек, онда түбірдің мәні ӛзгермейді. 
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  f  функциясы I  аралығында ӛсетін (немесе кемитін), ал  a   

саны  - f -тің осы аралықтарда қабылдайтын мәндерінің кезкелгені 

болсын. Сонда   f(x) = a теңдеуінің  I  аралығында бір ғана түбірі 

болады. 

  Егер  x 0  нүктесі f  функциясының экстремум нүктесі 

болса және осы нүктеде f
1
 туындысы бар болса , онда ол нӛлге 

тең болады: f
1
( x 0 )=0. 

 Берілген жазықтықтан тыс нүкте арқылы берілген 

жазықтыққа параллель жазықтық жүргізуге болады және ол тек 

біреу ғана болады. 

 Бұрыштың қабырғаларын қиып ӛтетін параллель түзулер 

бұрыштың қабырғаларынан пропорционал кесінділер қиып 

түсіреді. 

 Трапецияның орта сызығы оның табандарына параллель 

және олардың жарым қосындысына тең болады. 

2. Күрделі теорема бір мезгілде бірнеше шарт және бірнеше 

қортындыға ие   бола ма? Мектеп геометриясы курсынан осындай 

теореманың мысалын келтіріңіз. 

3. Бір теорема таңдап алыңыз. Оған керісін  тұжырымдаңыз. 

Ол теорема болама? 

4. Берілген  пайымға керісін қалай тұжырымдауға болады? 

Мысалдар келтіріңіз. 

5. «Тең бүйірлі үшбұрыштың табанындағы бұрыштары тең» 

деген теореманың керісіне қарама-қарсысын тұжырымдаңыз. Ол 

теорема болама? 

6.  3-5 тапсырмаларды орындау негізінде тура,кері,қарама-

қарсы, керіге қарама-қарсы пайымдардың ӛзара байланысы 

туралы қортынды жасаңыз. Олардың қайсы бір мезгілде теорема 

болады? 

7. Үшбұрыштардың теңдігінің бірінші белгісін оқу себебін 

кӛрсететін практикалық мысал келтіріңіз. 

8. Тең бүйірлі үшбұрыштың табанына жүргізілген медиана 

туралы теореманы дәлелдеу үлгісін жасаңыз. 

9.  8-ші тапсырмадағы теоремамен жұмыс істеу кезеңдерін 

бӛліп кӛрсетіңіз. 
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10. Оқушыларға теоремалардың дәлелдемесін оқыту    

әдістемесін   мына  тұрғыдан  талдаңыз:  1) оқушыларды  әр 

түрлы   математикалық фактілерді  негіздеу қажеттігін  түсінуге, 

белгілі бір пайымдаулардың   дұрыстығын   логикалық  жағынан    

негіздеу   дағдысына  баулу;   2) аса  қарапайым   дедуктивтік  ой   

қорыту  қабілетін  дамыту;  3)  тек  бір ғана  пайымдауларды   

пайдалана   отырып,  одан  екінші, жаңа  тұжырымдауларды    

шығаруға  болатынын   түсінуге болады.  Бӛліп кӛрсетілген   1) – 

3) тармақтарды ескере отырып,  ҮІ 1 сыныпқа арналған 

математика оқулығының бір бӛлімі бойынша   есептер    жүйесін 

талдаңыз.  Теореманы дәлелдей білу қабілетін қалыптастыратын 

жаттығуларды    қарастырыңыз. 

11. Кейбір әдіскерлердің (К.Поппер мен И.Лакатостың)   

еңбектерінде дәлелдемені түсінудің  мынадай  деңгейлері   бӛліп  

кӛрсетілген: 1) уәждемені түсіну  және оны  қайталау;  2)  

теореманың   дәлелдемесін   ӛз бетінше талдау және оны  еске  

түсіру; 3)теореманы ӛз бетінше дәлелдеу; 4) дайын 

дәлелдемелерді теріске шығару. Орта мектепке арналған   

математика  оқулықтарында дәлелдемені түсінудің  барлық 

деңгейлерін қалыптастыру кӛзделген бе? Егер кӛзделмеген болса,  

онда мектепке  арналған   математика  оқулықтарында    

кӛзделмеген   деңгейлерді қалыптастыру әдістемесін    жасаңыз. 

12. А.В. Погорелов оқулығындағы тӛмендегі теоремалардың 

оқу себептерін кӛрсететін есептерді құрастырыңыз немесе іріктеп 

(таңдап) алыңыз. 

Теорема 2.1. Сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180
0
. 

Теорема 3.3.Тең бүйірлі үшбұрыштың табанындағы бұрыштары 

тең. 

Теорема 6.9. Бұрыштың қабырғаларын қиып ӛтетін параллель 

түзулер бұрыштың қабырғаларынан пропорционал кесінділер 

қиып түсіреді.   

13. «Пифагор теоремасы» тақырыбындағы теоремалардың 

бірінің оқу себебін кӛрсететін практикалық есептерді таңдап 

алыңыз. 

 14. Есеп таңдап алыңыз. Оны шешу жолында 

«кӛпбұрыштар» тақырыбының бір- екі теоремаларын оқу 

себептері кӛрсететін болсын. 
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15.  Дайын сызбалар  бойынша ӛзіңіз  нақты  таңдап алынған   

мысал негізінде, теоремалардың тұжырымдамасын талдау   

біліктілігін қалыптастыруға жәрдемдесетін бірнеше   

жаттығуларды  іріктеңіз   немесе  құрастырыңыз. 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 

1. Теореманы оқып – үйренудің мынадай  кезеңдерін 

сақтаңыз: 1) теореманы оқып – үйрену уәждемесі; 2) теоремада  

бейнеленген  фактімен танысу;  3) теореманы  тұжырымдау;  4)  

теореманың  тұжырымдамасын  игеру; 5) теореманы дәлелдеу 

тәсілімен танысу; 6) теореманы дәлелдеу; 7) теореманы  қолдану; 

8) теореманың  басқа теоремалармен байланысын  анықтау. 

2. Кері жору арқылы дәлелдеу әдісі  мына  әрекеттерді 

қамтиды: а) дәлелдеу талап етілетін тұжырымды бӛліп кӛрсету;  

ә) жорамалды тұжырымдау (пікірлерді теріске шығаруды 

құрастыру); б) қабылданған жорамалдан  қорытынды  шығару; в)  

б) тармағында алынған қорытындыға  қарама – қайшы келетін 

белгілі фактілерді бӛліп алу; г) қорытындыны тұжырымдау. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

Тақырып №7-9. I. Математиканы оқытудағы есептердің рӛлі. 

Есептерді шешудің жалпы әдістері. Математика есептерін шешу 

кезеңдері. 

 II. Математикаға есептер арқылы оқыту (теңдеулер мен 

теңсіздіктер,ӛрнектерді тепе тең түрлендірулер). 

III. Функцияларды зерттеу және графиктерін тұрғызу. 

IV. Геометриялық тұрғызулар. 

Тапсырмалар: 

1.  «Функция»  және «Кӛпмүшелер» тақырыптарына қатысты 

ұғым және оның анықтамасын меңгеруге арналған есептер 

жүйесін талдаңыз. 

2. Мектеп математика курсынан бірнеше есептер таңдап, 

оларды : а) аналитико- синтетикалық әдісті(мысалы теңсіздіктер, 

салуға есептер); б) модельдеу әдісін; в) алгоритмдік әдісті 

қолданып шешу.  

3. Оқулықтан «дұрыс бӛлшек» және  «бұрыс бӛлшек» 

ұғымдарын қалыптастыруға арналған есептер жүйесін талдаңыз. 
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4.  Оқулықтан «Үшбұрыштың  бұрыштарының қосындысы» 

тақырыбынан бір теорема таңдап алыңыз, осы теореманы 

меңгеруге берілген есептер жүйесін талдаңыз. 

5.  Ішкі айқас бұрыштар ұғымын тұжырымдауға арналған 

жаттығулар жүйесін жасаңыз. 

6. ―Сыбайлас бұрыштар‖деген ұғымды тұжырымдауға 

арналған суреттер бойынша  жаттығулар жүйесін жасаңыз. 

      7. Қандай да бір бӛлімнен   кез – келген   есепті  таңдап  

алыңыз  және  есептің  шартын   талдау, оны   шешу  тәсілін  іздеп 

табу,   шешу және  оны талдау кезеңдерін   басшылыққа  ала   

отырып,  оны   шешу   әдістемесін   жасаңыз. 

      8. 7-8 сынып алгебрасынан теңдеулер құрастыруға а) 

қозғалысқа; б) бірігіп орындалатын жұмысқа; в) қоспаға; г) 

пайызға; д) араласқа есептер қарастыру. 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 

1. Есеп шығару процесі сегіз кезеңге бӛлуге болады: 

1-кезең – есепті талдау; 

2-кезең – есепті қысқа түрде жазу; 

3-кезең- есеп шығару тәсілін іздестіру; 

4- кезең – есеп шығаруды жүзеге асыру; 

5-кезең – есеп шығарылуын тексеру; 

6-кезең – есепті зерттеу; 

7-кезең – есеп жауабын тұжырымдау; 

8-кезең – есеп шығарылуына талдау жасау. 

2. Геометриялық және кейбір басқа есептерді схемалық 

түрде жазғанда есепте қарастырылатын фигураның сызбасын 

қолданудың пайдасы зор. Ол үшін біраз ережелерді білген жӛн. 

Олардың ең негізгісі мыналар: 

а) Сызба есептегі объектінің (геометриялық фигура, немесе 

фигуралар жиынтығы, не бұл фигуралардың қандай да бір бӛлігі)  

әріптер арқылы немесес басқа бір белгілер арқылы барлық 

элементтері белгіленген схемалық суретері  болуға тиіс. Есеп 

тексінде фигураның немесе оның элементтерінің белгілеулері 

келтірілсе, онда ол белгілеулер сызбада да  болуы тиіс. Ал есепте 

ешқандай да белгілеулер болмаса, онда жалпы қабылданған 

немесе ең ыңғайлы белгілеулерді қолдануға болады.  

ә) Сызба есепке сай  келуі тиіс. Егер есепте негізгі объект 

ретінде мысалы, үшбұрыш аталып оның түрі (тік бұрышты, тең 
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қабырғалы және т.б.) кӛрсетілмесе, онда қандай да бір әр 

қабырғалы үшбұрышты салу керек. Сондай-ақ есепте негізгі 

объект ретінде трапеция аталып оның түрі кӛрсетілмесе, онда тең 

бүйірлі немесе тік бұрышты трапецияны салмаған дұрыс.  

б) Сызбаны салғанда қандай да бір масштабты сақтаудың 

қажеті жоқ. Бірақта фигураның жеке элементтерін салғанда 

белгілі бір пропорцияны білген жӛн. 

Жетінші тапсырманы орындауда тӛмендегі  нұсқауды 

пайдаланыңыз. 

Есепке дидактикалық талдау жасаңыз (оқушының есепті   

шығару  тәсілін табуына кӛмектесетін   сұрақтар,  нұсқаулар   

дайындаңыз, есепті   жай  есептерге  бӛліңіз,  қайталауды   қажет 

ететін  материалды   кӛрсетіңіз,   егер  қажет болса,  оқушыны   

берілген   есепті  шығаруға әзірлейтін  жаттығударды   талдаңыз, 

жазбаның   тиімді  тәсілін анықтаңыз,  тоқтам  жасауға   лайық 

аралық және ақырғы қорытындылар мен фактілерді  ажыратыңыз, 

оқытудың  әдісі мен тәсілдерін таңдаңыз),  есептің   шешуін  

зерттеңіз,  есеп шешуінің  әр  түрлі тәсілдерін  анақтап, баға 

беріңіз, осы есепті және оның шешу тәсілін басқа есептерді 

шешуге және құрастыруға пайдалану мүмкіндігін анықтаңыз. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

II. Мектеп математика курсындағы теңдеулер мен теңсіздіктер 

Тапсырмалар: 

1. Әдістемелік нұсқаулардағы ұсынылған алгоритм бойынша 

келесі теңдеулерді шешіңіз: 

а) 0xx cossin ; 

б) 0x6xx5x 22  coscossinsin ; 

в) 0cossincos 2  xхx ; 

г) 06xxx5 2  coscossin . 

Келесі сұрақтарға жауап беріңіз: 1. Осындай теңдеулер қалай 

аталады? 2. Әр теңдеудің кӛрсеткіші қандай? 3. Бұл теңдеулер 

қандай тригонометриялық функцияларды қамтиды. 

2. 141x log  теңсіздігін шешіңіз. 

3. Орта мектепте теңдеулер мен теңсіздіктерді, 

функцияларды оқытудағы байланыс сұрақтарын қарастырыңыз. 
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4. «Теңдеулер мен теңсіздіктер жүйесі» тақырыбы бойынша 

әртүрлі тәсілмен шешілетін есептер ӛңдеу. 

 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 

Біртекті теңдеулерді шешу алгоритмі(1 тапсырмаға): 

1) xsin  және xcos мәндері нӛлге тең бола ала ма, 

тағайындаңыз; 

2) xsin  және xcos мәндері нӛлге тең болатындығын тексеру 

үшін, sin
2
х+cos

2
х=1 тригонометриялық тепе-теңдіктің 

орындалуын тексеру; 

3) теңдеуді нӛлден ӛзгеше тригонометриялық функцияға 

бӛлу; 

4) tgx  және  ctgx  байланысты алынған теңдеуді шешу. 

 

Мектеп математикасы курсында теңбе-тең түрлендірулер 

        Тапсырмалар: 

1. Алгебраның түрлі нұсқаларынан  ―Көбейткішті түбір 

таңбасының астынан шығару‖, ―Көбейткішті түбір 

таңбасының астына алу‖ деген тақырыпты оқып-үйрену 

нұсқаларын қадағалаңыз. Аталған амалдарды оқып-үйренудің 

қайсысы бірте-бірте оқып үйрену немесе бір мезгілде оқып-

үйрену, сіздің пікіріңізше, неғұрлым тиімді? Жауапты негіздеңіз. 

Ӛзіңіздің жорамалыңызды экспериментпен растаңыз. Оқып-

үйренудің неғұрлым тиімді нұсқасына бара-бар жаттығулар 

жүйесін жасаңыз. 

2. «Рационал ӛрнектерді теңбе-тең түрлендірулер» 

тақырыбы бойынша негізгі ұғымдар мен іскерліктерді бӛліп 

кӛрсетіңіз. Осы ұғымдар мен іскерліктерді қалыптастыруға ықпал 

жасайтын жаттығулар жүйесін құрастырыңыз. 

3. «Рационал ӛрнектерді теңбе-тең түрлендірулер» 

тақырыбы бойынша бақылау жұмысын талдаңыз. 

4. «Рационал ӛрнектерді  тепе-тең түрлендіру» тақырыбын  

қортындылап  қайталауға   тестік тапсырмалар құрастырыңыз. 

5. Қысқаша кӛбейту формулаларын қолдануда іскерлік пен 

дағдыны қалыптастыру бойынша тапсырмалар жүйесін 

құрастырыңыз. 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 
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1. Тақтада жазуды безендірудің әдістемесін ойлаңыз. 

2. Бақылау жұмысының мақсатын кӛрсетіңіз. Тексеріске 

түсетін негізгі үғымдарды, ережені, іскерлікті, дағдыны, іс-әрекет 

әдістерін атап кӛрсетіңіз.Бақылау жұмысын бағалау критерииін 

құрастырыңыз. 

3. Тест тапсырмаларын құрастырғанда  бес жауаптың біреуі 

дұрыс, ал қалған тӛртеуінің жауабы бір біріне ұқсас, бірақ 

құрамында оқушылар жібереді деген математикалық қателер 

қамтылатындай дайындау. Тест тапсырмасын бағалау критерииін 

құрастырыңыз.Құрастылытан тест тапсырмаларының нұсқасы 10 

кем болмауы керек. 

4. Тапсырмаларды орындау үрдісінде қысқаша кӛбейту 

формулаларын анықтау алгоритмін құрастырыңыз. 

 

III. Функцияны туындының көмегінсіз зерттеу және  графигін 

 салу 

Тапсырмалар: 

1. 6-шы сынып оқулығы бойынша «Функция » тақырыбына 

логика-дидактикалық талдау жасаңыз. 

2.  «Сызықтық функция» тақырыбының мазмұнын 

бағдарламада кӛрсетілген іскерлік пен дағдыны қалыптастыру  

тұрғысынан талдаңыз. Осы іскерлік пен дағдыларды 

қалыптастыруға ықпал жасайтын жаттығуларды құрастырыңыз. 

3. Орта мектепте тригонометриялық функцияларды баяндау 

жүйесін талдаңыз. Оларды оқудың негізгі кезеңдерін атаңыз. 

4. 10-шы сынып оқулығындағы «Тригонометриялық 

функциялар және олардың графиктері» тақырыбына логика-

дидактикалық талдау жасаңыз. 

5. Мектепте кӛрсеткіштік функцияны оқу схемесын 

жасаңыз. Осы функцияны енгізу себебін кӛрсететін есептерді 

іріктеңіз. 

6. Тӛменде берілген функцияларды зерттеңіз және 

графиктерін туындының кӛмегінсіз салыңыз. 

а) 11  хху ,         ә) 12  ху . б) 
2

2 xy  ; 

в) xxy  ;     г)   12  aгде,xlogу ; 
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д) 1
1

 aгде,
xlog

y
a

    е)  2
2 1log xy  . 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 

1. Екінші тапсырманы орындауға. «Сызықтық  функция » 

тақырыбы бойынша мынадай іскерліктер қалыптасуы керек: 

сызықтық функцияны тану; y=kx+b формуласы бойынша 

графиктерді салу; сызықтық функция графигінің орналасуы  k 

және b коэффициентерге байланыстылығын білу. Осыларға 

байланысты жаттығулардың мынадай типтерін қарастырыңыз: а) 

формула - ұғым және керісінше, ұғым – формула; ә) формула – 

графиктің ерекшелігі және, керісінше, графиктің ерекшелігі – 

формула. 

 2.Үшінші тапсырманы орындауда тақырып бойынша 

лекцияда келтірілген схемаға қараңыз. 

3. Тақырыптың логико-дидактикалық талдауы келесі 

қызметтерден тұрады:1) тақырыпты оқытудың мақсатын анықтау; 

2)тақырып мазмұнының логикалық және математикалық талдауы; 

3)негізгі оқу мәселелерін қою және сейкес оқу-танымдық 

қызметті таңдау;4)оқытудың негізгі құралдарын,әдістерін және 

тәсілдерін таңдау;5) оқушылардың оқу қызметінің нәтижесін, 

оларды бақылау мен бағалау формаларын анықтау. 

4. Алтыншы тапсырма үшін. Функция графигін оқуға және 

оны салуға үйрету үшін оқушылар мынадай іскерліктерге ие 

болуы керек: коэффициенттерге байланысты график түрін және 

оның орналасуын анықтау; графиктердің ӛзара орналасуы туралы 

қортынды жасай алу; график түрі бойынша коэффициенттердің 

таңбасын анықтау.  

Ескерту. Функция графигінс оқуға және оны салуға үйрету 

үшін оқушылар мынадай іскерліктерге ие болуы керек: 

коэффициенттерге байланысты график түрін және оның 

орналасуын анықтау; графиктердің ӛзара орналасуы туралы 

қортынды жасай алу; график түрі бойынша коэффициенттердің 

таңбасын анықтау. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

Функцияны туындының көмегімен зерттеу және графигін салу. 

 Тапсырмалар: 
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1. Қолданылып жүрген алгебра және анализ бастамалары 

оқулығынан (10-11 сыныптар үшін) осы тақырыпқа арналған 

есептер жүйесін талдаңыз. Түрлендірулердің әрбір түріне 5 

мысалдан келтіріп ,олардың графигін салу әдістемесін жасаңыз. 

  2. Оқулықтардан айнымалысы модуль таңбасы астындағы 

функциялардың бірнешеуін таңдап алыңыз және олардың 

графиктерін салуға үйрету әдістемесін жасаңыз. 

 3. «Туынды» тақырыбына логико-дидактикалық талдау 

жасаңыз. 

4. Мектеп курсында алгебра және анализ бастамасындағы 

туынды кӛмегімен максимумы мен минимумын анықтайтын  

есептерге талдау жасаңыз. 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 

Тақырып бойынша лекция мен практикалық сабақтардың 

материалын қайталаңыз. 

 

IV.  Геометриялық тұрғызулар  

Тапсырмалар: 

1. А.В. Погорелов және Л.С. Атанасян геометрия 

оқулықтарының есептеріне талдау жасаңыз. Қай оқулықтарда 

есептердің  кӛбі теориялық материал мазмұнынына сәйкес келеді. 

2. Геометриялық салу есептерін шешу үлгісінің жобасын 

дайындаңыз. Салудың негізгі барлық әдістерін қарастырыңыз. 

3. а) осьтік симметрияны; б) центрлік симметрияны; в) 

параллель кӛшіруді қолдану іскерлігін қалыптастыруға 

бейімдейтін бірнеше есептер құрастырыңыз. 

4. «Геометриялық салулар» - тақырыбы бойынша бір 

сабақтың жоспар-конспектісін жасаңыз. 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 

1. Салу есептерін шешу 4 кезеңнен тұрады: талдау, салу; 

дәлелдеу; зерттеу. Есепті шығарғанда талдау,салу және зерттеу – 

неғұрлым маңызды кезең болып саналады. Дәлелдеме кӛбінесе 

талдау мен салудан шығады. 

2. Талдауда берілген фигуралар мен ізделінетін фигура 

арасындағы байланысты орнатуға әрекет жасалынады. Әдетте, 

ізделінетін фигураның бейнесін шамамен салып, ондағы есепте 

берілгендер есеп шартында кӛрсетілгендермен қандай байланыста 

екені қарастырылады. Соңынан салу жоспары құрылады. 
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3. Салу жоспар бойынша орындалады. 

4. Дәлелдеу. Салынған фигура есеп шарттарының барлығын 

қанағаттандыратыны белгілі теоремалар бойынша негізделеді. 

5. Зерттеу. Бұл кезеңде есептің қандай шарттары 

орындалғанда шешімі бар екені, неше шешімі болатындығы 

зерттеледі. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

  

Тақырып №10,11. Математикаға оқыту әдістері. Оқыту 

әдістемесінің классификациясы (мәселелі оқыту, оқытудың 

модульдік технологиясы, ӛзіндік жұмыс және де оларды 

ұйымдастыру. Инновациялық технологияларды математикағы 

оқыту үрдісінде қолдану. 

Тапсырмалар: 

1. Математиканы оқытуда түсіндірмелі-иллюстративтік, 

репродуктивтік, эвристикалық әдістердің нақты кӛрінісіне 

мысалдар келтіріңіз. 

2. Әңгіме әдісі ретінде үшбұрыштың бұрышының 

биссектрисасының қасиетін қарастырыңыз. 

3. «Үшбұрыштар теңдігінің белгілері» тақырыбы бойынша 

оқушылардың ӛздік жұмыстарының нұсқаларын келтіріңіз. 

4. Сұрақ-жауап әдісін қолданудың нақты мысалын 

келтіріңіз. 

5. Мұғалім ―Дұрыс кӛпжақтар‖ тақырыбына арналған 

сабаққа дайындалғанда, сабақтың түрлі сценарийлерін 

қарастыратындары даусыз. Геометрияның түрлі оқулықтарында 

мазмұнды іріктеу туралы мәселе түрліше шешіліп жүргенін 

аңғарамыз. Л.С.Атанасян және басқалардың ―Геометрия‖ 

оқулығындағы  ―Дұрыс кӛпжақтар‖ деген бӛлімде кеңістіктегі 

симметрия, дұрыс кӛпжақ ұғымдары берілген, дұрыс 

алтыбұрыштар, жетібұрыштар. Жалпы алғанда, 6n  ,болғанда, 

n-бұрыштар және дұрыс кӛпжақтар симметриясының элементтері 

жақтары болып табылатын дұрыс кӛпжақтың болмайтыны туралы 

теория қарастырылған. А.В.Погорелов оқулығындағы аталған 

бӛлімде симметрия ұғымы (ол бұрынырақ берілген), аталған 

теорема және дұрыс кӛпжақтардың элементтері жоқ (олар 

есептерде қарастырылған). Симметрия идеясының жалпы білім 
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берушілік мәнін түсінген мұғалімдер осы идеяға қатыстты 

мәселелерді  сабақ мазмұнына енгізбек болып ұйғарды. 

Мұғалім А материалды лекция әдісімен баяндамақ болды. 

Бұл орайда оқушылардың тәжірибесін пайдалана отырып, оларды 

кейбір тұжырымдарды негіздеуге тартты. 

Мұғалім Б дұрыс кӛпбұрыш ұғымын сабақтың бастапқы 

кезеңі деп санады, сонан соң дұрыс кӛпбұрыштар туралы 

мәліметтерге сүйене және ұқсастықты қолдана отырып  

оқушыларды дұрыс кӛпжақ ұғымына ―жетелемек‖ болды. Сонан 

соң дұрыс кӛпжақтардың бес үлгісін қарастырып, олардың 

үлгілерін  және дұрыс кӛпжақтар симметриясының элементтерін 

кӛрсетпек болды. Сабақ, мұғалімнің пікірінше, дұрыс тетраэдрдің 

екі жақты бұрыштарын табу үлгісіндегі жай есептерді шешумен 

аяқталуға тиіс болды. 

Мұғалім В сабақтың мынадай схемасын жасады: 

а) Білімдерді актуалдандыру: дұрыс кӛпбұрыш, оның 

мысалдары, кейбір қасиеттері (симметрия осі, симметрия центрі), 

дұрыс кӛпбұрыштарды кеңістіктік фигуралардың модельдерінде, 

атап айтқанда, дұрыс кӛпжақтардың  модельдерінде кӛрсету. 

б) Дұрыс кӛпжақ ұғымының анықтамасын дұрыс  кӛпбұрыш 

ұғымы мен ұқсастық негізінде құрастыру: егер дұрыс кӛпжақтың 

барлық қырлары тең болса, жақтарындағы бұрыштар (жазық 

бұрыштар)  және барлық екі жақты бұрыштар тең  болса, осы 

дӛңес кӛпжақ дұрыс деп аталады немесе  дӛңес кӛпжақтың  

барлық жақтары тең  дӛңес кӛпбұрыштар болса және оның әрбір 

тӛбесіне  қырлардың белгілі бір саны үйлессе, осы дӛңес кӛпжақ  

дұрыс деп аталады. 

в) Проблеманың қойылуы мен шешілуі: дұрыс 

кӛпжақтардың қанша түрлері бар? 

г) Дұрыс кӛпжақтардың түрлі үлгілерінің суреті. 

М.Веннинджердің ―Модели многогранников‖ деген кітабын (М., 

1974) пайдалануға болады, онда кӛпжақтардың модельдерін салу, 

сыныптан тыс сабақтарда нені қолдануға болатыны туралы 

мәлімет берілген. 

д) Модельдерде суреттелген дӛңес кӛпжақтар 

симметриясының элементтері. 

е) Есептің шешімі. 
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Үш мұғалімнің әрқайсысы дайындаған талқыланатын 

сабақтардың мақсаттарына баса назар аударыңыз. Олардың  

әрқайсысы ұсынған сценарийге сіздің кӛзқарасыңыз қалай? Сіздің 

пікіріңізше, сабақ қандай болуға тиіс? Сабақтың жоспарын 

жасаңыз. Осы сабақта оқушыларды үйіріп әкететін тәсілдер 

ретінде нені пайдалануға болады ? 

6. Жай бӛлшектерді қосу ережесін оқушылардың толық 

меңгергендігін тексеру үшін есептер жүйесін құрастырыңыз. 

7. Оқушылардың, квадрат теңдеуді шешу тәсілдерін таныс 

жағдайда қолдану деңгейіндегі білімін тексеру үшін тапсырмалар 

құрастырыңыз. 

8. Іріктеу тестілерінің үш түріне ӛзіңіз таңдап алған тақырып 

бойынша тестілер жасаңыз. 

9. Бағалау критерияларын оқып-үйреніңіз. 

10. «Параллелограмм» тақырыбы бойынша берілген бақылау 

жұмысының мазмұнын талдаңыз. 

 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 

Тапсырма 7-і орындау реті: а) анықтамамен жұмыс істеу; 

ә)жоспар бойынша оқығандарды айтып беру; б) сұрақтарға жауап 

беру; в) тексті оқу,ондағы ең маңызды мәселені бӛліп кӛрсету; г) 

тексті оқу және жоспар құру; д) оқулықта берілген материал 

негізінде таблицаларды, схемаларды, графиктерді құру. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

Тақырып №12,13. Сабақ оқыту мен жүргізу мазмұны, 

түрлері, әдістері мен тәсілдері. Математика сабағы және оның 

типтері.  Негізгі типті сабақтар құру.  Математиканың 

стандарттық емес сабақтары. Математкианы оқыту ерекшеліктері: 

оқушылардың әрекетін ұйымдастыру, оқу сабақтарын жоспарлау 

және жүргізу (мұғалімнің математика сабағына дайындалу 

жүйесі,  тақырыптың логико-дидактикалық талдауы, оқушының 

математика бойынша білімін, іскерлігі мен дағдысын тексеру 

және бағалау).  

Тапсырмалар: 

1. «Кӛпбұрыштар» тақырыбы бойынша математиканың 

қиыстырылған сабағының құрылымын жасаңыз. 
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2. «Алғашқы функция» тақырыбы бойынша лекцияның 

жоспар-конспектісін құрыңыз. 

3. «Квадраттық функциялар» тақырыбы бойынша бекіту 

сабағының жоспар-конспектісін құрыңыз. 

4. «Кӛпжақтардың кӛлемі» тақырыбы бойынша логика-

дидактикалық талдау жасаңыз. 

5. «Теңдеулер мен теңсіздіктер»(8 сынып), «Фигуралардың 

ұқсастығы» тақырыптары бойынша бақылау жұмыстарын 

құрастырыңыз.  Осы жұмыстардың мақсатын кӛрсетіңіз және 

түсіндіріңіз, неге онда атаулы мазмұндағы  тапсырма кӛрсетілген. 

6. Бақылау жұмысының әрбір  тапсырмаларын баллдармен 

бағалап, осы балдар бойынша толық түсініктеме беріңіз. 

7. Жоғарыда аталған тақырыптар бойынша тестік 

тапсырмалар құрастырыңыз(30 тапсырмадан кем емес). 

 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 

Тақырыптағы тапсырмаларды орындау барысында 

тӛмендегілерді ескеріңіз: 

1. Әдістемелік әдебиеттерде оқыту  мақсаттарын   қоюдың  

бірнеше тәсілдері жасалған, олар: 1) мақсатты оқып – үйренілетін  

мазмұн арқылы   анықтау;  2) мақсатты    мұғалімнің   іс - әрекеті 

арқылы анықтау;  3) мақсатты оқушының зерделілік, сезімталдық,   

даралық  және  т.б.  ішкі   процестерін  дамыту арқылы  қою;  4)  

мақсатты   оқушының   оқудағы  іс  - әрекеті  арқылы   қою. 

2. Тақырыпты оқып – үйренудің негізгі мақсаты а) «білім»;  

б) «қолдану»; в) «талдау»; г) «жинақтау»; д) «бағалау» 

категорияларымен   белгіленеді.  

«Білім»  категориясы   оқылған    материалды   есте  сақтау   

мен  еске түсіруді  білдіреді. Мұнда   әңгіме нақты   фактілерден   

тұтас теорияға   дейінгі    мазмұнның   алуан   түрлері  жайында    

болуы   мүмкін.   Бұл  категорияның  жалпы белгісі  - тиісті   

мәліметтерді    еске түсіру. 

«Түсіну»  қабілетінің   кӛрсеткіші   ретінде   ӛрнекті    бір  

түрден    екінші   түрге  түрлендіру,  оны   бір тілден   екінші  

тілге  «аудару»  (мысалы,  жазба  түрден  математикалық  түрге)  

алынады. Түсінудің  кӛрсеткішіне   сол  сияқты оқушының   

материалды ӛзінше түсіндіруі  де (түсіндірме,  қысқаша,  баяндау)  

немесе   құбылыстың,  оқиғаның даму  барысы   жайлы  болжамы 



 145 

да, салдар мен нәтижелерді  болжауы да   жатқызылады.  Оқу  

материалының жай еске сақтауға арналған  материалдан   

артықшылығы  бар.  

«Қолдану» категориясы оқылған материалдың  нақты   және 

жаңа жағдайда қолданылуын білдіреді. Бұған ережелерді, 

әдістерді, ұғымдарды, заңдылықтарды, принциптерді,  

теорияларды  пайдалану жатады. Оқытудың   тиісті    нәтижелері   

материалды  түсінуден  гӛрі  жоғары деңгейде  меңгеруді  қажет 

етеді.  

«Талдау» категориясы материалды оның құрылымы   анық   

кӛрінетіндей   етіп  бӛле білу  қабілетін  білдіреді. Бұған  бүтінді   

бӛліктерге  жіктеу, олардың   арасындағы  ӛзара  байланысты 

айқындау, тұтастықтың ұйымдастырылу принципін сезіну 

жатады. Бұл  категория кезіндегі оқу нәтижелері  түсіну мен  

қолдануына қарағанда әлдеқайда жоғары зерделілік   деңгейімен  

сипатталады. Талдау  процесі   оқу  материалының   мазмұнын  

ғана  емес,  сонымен   бірге  оның  ішкі  құрылысын   да  жете   

ұғынуды   талап   етеді.  

«Жинақтау»  категориясы   жаңа  қасиетке   тән  бүтінді алу  

үшін  элементтерді   құрастыра білу  қабілетін  білдіреді.   Ондай 

жаңа нәтижеге әрекеттер жоспары немесе жалпылама  

байланыстардың жиынтығы жатады. Тиісті оқу нәтижелері   

шығармашылық сипаттағы  әрекетті кӛздейді,  бұл орайда    жаңа 

схемалар  мен құрылымдарды  жасауға баса  назар  аударылады. 

«Бағалау»   категориясы  нақты мақсатқа арналған кез келген 

материалдың мазмұнын бағалай білу қабілетін білдіреді.  

Оқушылардың   байымдауы ның  ӛзі анықтаған   немесе  сырттан  

берілетін  анық  критерийлерге   негізделуі   тиіс. 

Жаңа сабақ материалымен таныстыру құрылымы 

келесідегідей: 

1. Ұйымдастыру кезеңі - 2 мин.  

2. Үй тапсырмасын тексеру - 5 мин. 

3. Жаңа материалды ӛтуге дайындық - 7 мин. 

4. Жаңа материалды түсіндіру - 10 мин. 

5. Жаңа материалды бекіту - 8 мин. 

6. Оқушылардың ӛздік жұмысы – 8мин. 

7. Ұй тапсырмасын тағайындау және сабақты қорытындысын 

жасау– 5 мин. 
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Тақырыпты таңдағанда міндетті түрде тақырыптың «логико-

дидактикалық» талдауын білу керек. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

Тақырып № 14,15. Болашақ математика мұғалімінің 

әдістемелік дайындығындағы дербес әдістемесі: факультативтік 

сабақтар, математика бойынша сыныптан тыс сабақтар, әртүрлі 

типті мектептерде математикаға оқыту ерекшелігі. 

Тапсырмалар: 

1. Математикадан сыныптан тыс жұмысты ӛткізу үшін 

керекті әдебиеттер тізімін жасаңыз. 

2. Педагогикалық практикаға дайындық ретінде 

«Математикалық апталықты» ӛткізу бағдарламасын дайындаңыз. 

3. Тарихи тақырып бойынша жүргізілетін әңгіменің біреуіне 

конспект жазыңыз. 

4. Әдебиеттер тізіміндегі 2-ші кітапта математикалық 

үйірменің жоспары берілген (194 бет). Жоспар мазмұнымен 

танысып,математикалық ребустар құрастырыңыз. Математикалық 

софизмге мысалдар келтіріңіз.  

 

Тапсырманы орындауға қажет әдістемелік нұсқаулар 

Математиканың  факультативтік  сабақ бағдарламасын, 

жалпы білім беретін орта мектеп үшін  математиканың міндетті 

бағдарламасынан,оның айырмашылығын білу. Сәйкес лекция 

материалын оқу. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

10.2 Студенттердің ӛзіндік жұмыстары бойынша сабақтар 

жоспары. 

 

Тақырып №1. Математиканы оқыту әдістемесі пәні, мақсаты 

мен міндеттері, мазмұны мен құрылымы. Болашақ математика 

мұғалімінің әдістемелік дайындығының қазіргі жайы және даму 

перспективалары, тарихы. Әдістемелік ғылымның және оның 

басқа ғылымдармен байланысын тағайындау. 

Тапсырмалар: 
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1. Математикалық білімнің дамуының концепциясы. 

Математикалық білімді қайта құрудың негізгі бағыттары, оны 

реформалаудың кезеңдерін оқып-үйреніңіз. 

2. Математикаға оқыту әдістемесінің актуальді 

проблемалары және оларды  шешу жолдарын атаңыз. 

3. «Математикаға оқытуда оқушылардың ынтасын 

қалыптастыру жолдары, оқыту ынтасы жайында» сұрағы 

бойынша реферат әзірлеңіз. 

 

Әдістемелік нұсқаулар 

1. Педагогика және психологиядан білімдеріңізді 

қолданыңыз. 

2. Математикаға оқытудағы дамытушылық және тәрбиелік 

функцияларын жетілдіруде мерзімдік басылымдағы 

мақалалардың рӛлі мен мәнін кӛрсетіңіз. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

 Тақырып №2,3. Болашақ математика мұғалімдерін 

әдістемелік дайындау мәселелері (бақылау, тәжірибе мен ӛлшеу, 

салыстыру мен ұқсастық, анализ мен синтез, индукция және 

дедукция). 

 Тапсырмалар: 

1. Әдістемелік нұсқауларда кӛрсетілгендей, жалпылау 

әдісінің кӛмегімен шеберлігін қалыптастыратын мектеп 

курсындағы алгебра мен геометрияның тақырыптары бойынша 

тапсырмалар таңдаңыз. 

2. 7 сыныптың алгебра мен геометрия, 10-11 сыныптардың 

алгебра және анализ бастамасы, 9 сыныптың геометрия 

оқулықтарынан индукциялық және дедукциялық ой қорытуға 

мысалдар келтіріңіздер. 

3. Мектеп курсының 9 сынып алгебра мен геометрияның 

тақырыптары бойынша математикалық тұжырымды дәлелдеуде 

аналитикалық - синтетикалық әдісті қолдану мүмкіндігін 

қарастырыңыз. 

 

Әдістемелік нұсқаулар 

1. Тақырып бойынша лекция мен практикалық сабақтардың 

материалын қайталаңыз. 
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2. Жалпылау әдісінің негізгі жолы болып: 

а) ӛзгеру облысының параметрінің кеңейуі; 

б) берілгенді қамтитын,  берілген жиыннан ӛрісі кең жиынға 

ӛту.  

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

Тақырып №.4. Математикалық ұғымдар. Мазмұны мен ұғым 

кӛлемі. Тектік және түрлік ұғымдар. Ұғымды анықтау әдістері. 

Математикалық анықтамаларға талаптар. Оларды оқыту 

әдістемесі. 

Тапсырмалар: 

1. Математика сабағынан тыс оқушылардың әртүрлі ӛздік 

жұмыстарды жүргізу әдістемесін жасаңыз. 

2. «Сызықтық теңдеулер жүйесі» және «Кӛпжақтар» 

тақырыптары бойынша ұғымды кезеңдеп қалптастыру 

әдістемесін жасаңыз. 

Әдістемелік нұсқаулар 

1.Мектеп математикасының нақты материалында 

қарастыруға болады:  

а) 6 сынып алгебрасы; 

б) 8 сынып алгебрасы. 

Тақырып бойынша практикалық сабақтың материалына 

қараңыз. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

Тақырып №5,6.  Математикалық сӛйлем. Математикалық 

пікір мен қорытынды жасау. Математикалық пікірлердің негізгі 

түрлері. Оларды оқыту әдістемесі. 

Тапсырмалар: 

1. «Түзулер мен жазықтықтардың параллельдігі», «Түзулер 

мен жазықтықтардың перпендикулярлығы»  тақырыптары 

бойынша теоремаларды дәлелдеу әдістемесін әзірлеңіз. 

2. Аталған тақырыптар бойынша теоремаларды бекітуге 

бағытталған тапсырмалар мен сұрақтар жүйесін әзірлеңіз. 

Әдістемелік нұсқаулар 

Тақырып бойынша практикалық сабақтың материалына 

қараңыз. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 
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Тақырып №7-9. I. Математиканы оқытудағы есептердің рӛлі. 

Есептерді шешудің жалпы әдістері. Математика есептерін шешу 

кезеңдері. 

 II. Математикаға есептер арқылы оқыту (теңдеулер мен 

теңсіздіктер,ӛрнектерді тепе тең түрлендірулер). 

III. Функцияларды зерттеу және графиктерін тұрғызу. 

IV. Геометриялық тұрғызулар. 

Тапсырмалар: 

I. 1. 8-9 сыныптардың  алгебра курсынан теңдеулерді 

құрастыруға есептерге талдау жүргізіңіз(есептер саны, есептер 

түрі, күрделілік деңгейі). Есептерді шешу үлгісін беріңіз. 

2. Математикадан сыныптан тыс жұмыс үшін 8-9 

сыныптардың алгебра курсынан теңдеулерді құрастыруға есептер 

жүйесін іріктеңіз және шешіңіз. 

II. Теңдеулер мен теңсіздіктер 

1. «7-9 сыныптардағы теңдеулер мен теңсіздіктер» 

тақырыбына логика- дидактикалық талдау жасаңыз. 

2. Мектеп математикасының 7-ші,8-ші,9-шы сыныптарында 

«Теңдеулер мен теңсіздіктер» тақырыбы бойынша қортынды 

сабақтың жоспар-конспектісін дайындаңыз. 

 

Мектеп математикасы курсында теңбе-тең түрлендірулер 

Тапсырмалар: 

1. 7-ші,8-ші,9-шы сыныптардағы «Ӛрнектерді теңбе-тең 

түрлендірулер»» тақырыбына логика- дидактикалық талдау 

жасаңыз. 

2. 9-шы сыныпта тақырып бойынша оқушылардың 

қорытынды білімі мен іскерлігін тексеру үшін тестік тапсырмалар 

жүйесін әзірлеңіз. 

 

 III. Функцияны туындының көмегінсіз зерттеу және  

графигін  салу 

Тапсырмалар: 

1. «Дәрежелік функция»,« Кӛрсеткіштік және логарифмдік  

функция» тақырыптарына логика- дидактикалық талдау жасаңыз. 

Функция графиктерін сызықтық түрлендірулер 

Тапсырмалар: 
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«Графиктер алгебрасы» тақырыбына реферат дайындаңыз. 

 

Функцияны туындының көмегімен зерттеу және графигін салу. 

Тапсырмалар: 

1. «Функцияны зерттеуде туындыны қолдану» тақырыбына 

логико-дидактикалық талдау жасаңыз. 

2. Геометрияда , туынды кӛмегімен шешілетін, максимум 

мен минимумге есептер жүйесін ӛңдеңіз. 

 

IV. Планиметрия курсындағы геометриялық тұрғызулар  

Тапсырмалар: 

1. «7-9-сыныптардағы геометриялық тұрғызулар» тақырыбы 

бойынша есептер типологиясын жүргізіңіз. 

2. 9 сыныпта тақырып бойынша бақылау жұмысын әзірлеңіз. 

 

Әдістемелік нұсқаулар 

Тақырып бойынша лекциялық және практикалық сабақтар 

материалына қараңыз. 

Ұсынылған әдебиеттер бойынша материал қарастырыңыз. 

Күрделі функциялардың графиктерін салуға мысалдар 

келтіріңіздер. 

«Геометриялық тұрғызулар» тақырыбы бойынша қорытынды 

білім мен іскерлікті тексеруге тапсырмалар жүйесін айқындаңыз. 

Осы тақырып бойынша практикалық мазмұнда есептер 

жүйесін құрастырыңыз. Оларды шешіңіз. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

Тақырып №10,11. Математикаға оқыту әдістері. Оқыту 

әдістемесінің классификациясы (мәселелі оқыту, оқытудың 

модульдік технологиясы, ӛзіндік жұмыс және де оларды 

ұйымдастыру. Инновациялық технологияларды математикағы 

оқыту үрдісінде қолдану. 

Тапсырмалар: 

 1. Математиканы оқытуда негізгі дидактикалық 

принциптердің мазмұнын ашыңыз. 

 2. Мектеп математика курсынан кез келген есепті таңдап, келесі 

тапсырмаларды орындаңыз: а) есептің шартын талдаңыз және 

шешіңіз, оның күрделілік деңгейіне қортынды жасаңыз; б) есепке 
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дидактикалық талдау жасаңыз( оқушыларға есептің шешімін 

табуға кӛмектесетін, нұсқаулар, сұрақтар әзірлеңіз, есепті жәй 

жеңіл есептерге бӛлшектеңіз, қайталауды талап ететін 

материалды ерекшелеңіз, есептің шешімін табуға дайындайтын 

жаттығулар таңдаңыз, жазудың тиімді жолдары жайында 

сұрақтарды анықтаңыз); в) есепті шешу әдісінің басқа есептерді 

құрастыруда және шешуде қолдану мүмкіндігін қарастырыңыз; г) 

берілген есептің мазмұнын суреттейтін сызба салыңыз.  

3. Математика сабақтарында ӛздік жұмыстардың қандай 

түрлері жүргізіледі. Оқушыламен жеке, топтық және ұжымдық 

жұмыстарды үйлестіру сабақта қалай қамтамасыз етіледі. 

Мысалдар келтіріңіз. 

4. «Арифметикалық прогрессия» тақырыбы бойынша 

біліктілікті қалыптастыру мүмкіншілігін ескеретін жоспар-

конспект құрастырыңыз. 

5. Математика сабақтарында қолданатын  кӛрнекі 

құралдардың негізгі түрлерін және ролін сипаттаңыз. Суреттер 

мен демонстрациялық модельдерге, анықтамалық кестелерге, 

жұмыс кестелеріне қандай әдістемелік талаптар ұсынылады. 

Оларды қолдану әдістемесі қандай? 

6. Жаңа материалды оқығанда үй тапсырмасын қолдану 

мүмкіншілігіне мысалдар кӛрсетіңіз.  

 

Әдістемелік нұсқаулар 

Үшінші тапсырмаға нұсқау Оқыту формасына қарай практикада 

тексерудің үш формасы қолданылады: жеке оқушыны тексеру, 

оқушылар тобын тексеру, жаппай тексеру. 

а) Жеке тексеруде әрбір оқушының ӛзіне ғана арналған тапсырма 

беріледі. б)Топтық тексеруде кластағы оқушылар бірнеше топқа 

бӛлінеді(топтағы оқушылар саны 2-10-ға дейін). Тексерудің 

мақсатына қарай топтарға бірдей немесе дараланған тапсырмалар 

беріледі.в) Жаппай тексеруде тапсырма кластағы барлық 

оқушыларға беріледі. Жаппай тексеру процесінде оқу материалын 

дұрыс түсіну мен қабылдау, ауызша, жазбаша орындалған 

тапсырманың сапасы, есте қалу деңгейлері зерттеледі. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 
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Тақырып №12,13. Сабақ оқыту мен жүргізу мазмұны, 

түрлері, әдістері мен тәсілдері. Математика сабағы және оның 

типтері.  Негізгі типті сабақтар құру.  Математиканың 

стандарттық емес сабақтары. Математиканы оқыту ерекшеліктері: 

оқушылардың әрекетін ұйымдастыру, оқу сабақтарын жоспарлау 

және жүргізу (мұғалімнің математика сабағына дайындалу 

жүйесі,  тақырыптың логико-дидактикалық талдауы, оқушының 

математика бойынша білімін, іскерлігі мен дағдысын тексеру 

және бағалау).    

Тапсырмалар:  

 1. Математика бойынша стандартты емес сабақтардың 

жоспарын құрыңыз (алгебра бойынша 4 сабақ жоспары, 

геометрия бойынша 4 сабақ жоспары) . 

 2. Проблемалы оқыту әдістерін қолданып сабақ жоспар 

конспектілерін құрыңыздар (алгебра және геометрия бойынша екі 

сабақ жоспарынан). 

 

Әдістемелік нұсқаулар 

Тақырып бойынша лекциялық және практикалық сабақтар 

материалына қараңыз. «Математика в школе» журналдарындағы 

материалдармен танысыңыз. 

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

Тақырып №14,15. Болашақ математика мұғалімінің 

әдістемелік дайындығындағы дербес әдістемесі: факультативтік 

сабақтар, математика бойынша сыныптан тыс сабақтар, әртүрлі 

типті мектептерде математикаға оқыту ерекшелігі. 

Тапсырмалар:  

1. Математиканы тереңдетіп оқыту бойынша бағдарламаға 

түсініктемемен танысыңыз. 

2. Математикалық сыныптар үшін «Тӛртбұрыштар» 

тақырыбының логико-дидактикалық талдауын жасаңыз 

(материалдың теориялық және есептік материалдары). 

3. Математикалық сыныптар үшін «Тӛртбұрыштар» тақырыбы 

бойынша проблемалық сабақ жоспар- конспектісін құрыңыз.  

 

Әдістемелік нұсқаулар 
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Тақырып бойынша лекциялық және практикалық сабақтар 

материалына, сонымен қатар № 12, 13 тақырыптарын  қараңыз.  

Әдебиет: [1-8], [11-13],[18-21],[22-24], [25-27]. 

 

10.3 Курс бойынша жазбаша жұмыстар тақырыптары. 

Рефераттар тақырыптары. 

1. Алгебра және анализ бастамасы мектеп курсындағы 

алгоритмдік линия. 

2. Мектеп геометрия курсының алгоритмдік линиясы. 

3. Экстремумға қолданбалы есептер (туындының 

кӛмегінсіз). 

4. Экстремумға қолданбалы есептер (туынды кӛмегімен). 

5. Математиканы оқытуда оқушыларды тәрбиелеу. 

6. Математика курсын оқытудағы пәнаралық байланыс 

жайында. 

Бақылау жұмыстары тақырыптары 

1. Теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу. 

2. Функция графиктерін салу. 

3. Теңдіктерді дәлелдеу. 

4. Дәлелдеуге геометриялық есептер.  

 

10.4  Курстық жұмыстар  тақырыптары. 

1. 7-9, 10-11 сыныптарында математикалық үйірмелерді 

жүргізу әдістемесі.  

2. Мектеп курсындағы алгебра және анализ бастамасындағы 

тура(сквозных) есептер әдістері. 

3. Оқыту кезінде оқушылардың математикалық қабілетін 

қалыптастыру.  

4. Алгебра, геометрияға оқыту үрдісінде проблемалық 

оқытуды жүргізу әдістемесі. 

5. Мектеп математика курсындағы геометриядан салу 

есептері. 

6. Математиканы оқыту үрдісінде аналитико-синтетикалық 

әдісті қолдану  

7. Мектеп математика курсында сандық тізбектер мен 

прогрессиялар 

8. Орта мектепте оқушыларды математикаға 

дифференциалды оқыту мәселелері. 
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9. Математикаға оқыту үрдісін тиімдендендіру  (алгебра 

және геометрия курсынан нақты тақырыптар материалдарында). 

10. Мектеп математика курсында «Теңдеулер мен 

теңсіздіктер»  тақырыбын оқыту әдістемесі және т.б.. 

 

Курстық жұмысты орындау және рәсімдеу үшін 

қажетті әдістемелік нұсқау. 

Курстық жұмыс тақырыбының үлгісі. Тақырып: «Алгебра 

және анализ бастамасы мектеп курсындағы алгоритмдік линия». 

Жоспар. Алгоритм ұғымы туралы. Алгоритм ұғымының 

теориялық құрылымы. Алгоритм ұғымының компоненттері. 

Алгебраға оқытуда оны қолдану. Тақырыптар бойынша 

алгортмдерді әзірлеу(студенттің таңдауы бойынша). Есептерді 

шешу үшін алгоритмдерді қолдану. Оқушыларда алгоритмдік 

мәдениетті қалыптастыру. 
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11. Карп А.П. Даю уроки математики. Книга для учителя. Из 

опыта работы.- М.: Просвещение, 1992. 

 

11. Құжаттардың есеп түрі, оқу, ӛндірістік және диплом 

алды практикаларының әдістемелік нұсқаулары (қосымша 2) 

 

12.1  Баға туралы ақпараттарда студенттің білімін 

бағалайтын рейтинг-шкала, қабылданған бақылау 

формасы 

 

 Студенттің білімін бағалайтын рейтинг-шкала 

 
Рейтинг Балдар 

Ағымдық 50-100 

Аралық 50-100 

Қорытынды 50-100 

Барлығы: 50  - 100 

 

 

12.2 Ӛзіндік бақылау үшін тест тапсырмалары 

 

1. Негізгі математикалық зерттеу әдістеріне жататындар: 

A) ойлау; 

B) ойқорыту; 

C) салыстыру, анализ және синтез; 

D) индукция; 

E) пайымдау. 

2. |u+1|+|2u-3|=0 теңдігін қанағаттандыратын  U-дың мәнін 

табыңыз: 

A) –1; ;
2

3
 

B) –1; ;
2

3
  

C) ;
3

2
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D) 4; 

E) u-дың ондай мәндері жоқ. 

3. Шардың екі нүктесі арқылы жазықтықпен неше қима 

жүргізуге болады? 

A) біреу; 

B) шексіз кӛп; 

C) екеу; 

D) үшеу; 

E)  біреу де емес. 

4. 








0

0

222

111

cybxa

cybxa
  екі белгісізі бар сызықтық теңдеулер 

жүйесінің ,,, 111 cba  және ,,, 222 cba  коэффициенттер арасындағы 

қандай қатынастарда оның жалғыз ғана шешімі болады: 

A) ;
2

1

2

1

c

c

a

a
  

B) ;
2

1

2

1

b

b

a

a
  

C) ;
2

1

2

1

c

c

b

b
  

D) ;
2

1

2

1

b

b

a

a
  

E) .
2

1

2

1

2

1

b

b

c

c

a

a
  

 5. Қай математикалық әдіс туралы сӛз болып отыр, егер ол 

ӛзінің тілін, ӛзінің әдістеріне қолданып геометриялық 

фигуралардың қасиеттерін аналитикалық тілде теңдеулер және 

теңсіздіктерді функциялар түрінде ӛрнектеп, геометриялық тілге 

аударса: 

A) дедуктивтік; 

B) векторлық; 

C) координаталық; 

D) геометриялық түрлендіру әдісі; 

E) теңдеулер және теңсіздіктер әдісі. 



 157 

6. Геометриялық прогрессияға дейін оқушылар 

арифметикалық прогрессияны және оның қасиеттерін оқиды. 

Геометриялық прогрессияны анықтағаннан кейін, мұғалім сынып 

оқушыларына келесі тапсырманы береді: «Геометриялық 

прогрессияның жалпы мүшесінің формуласын қорытып 

шығарыңдар». 

Осы тапсырманы орындағанда оқушылар қандай ғылыми 

әдісті қолданады? 

A) индукция; 

B) дедукция; 

C) аналогия; 

D) талдау; 

E) салыстыру. 

7. IX сынып оқушыларына келесі есеп ұсынылды: « MN  

және KL  векторлары берілген ;KL3
2

MN
 KLMN

2

1
3   

векторларын салыңыз». Осы есеп қандай іскерлікті 

қалыптастыруға әсер етеді? 

 

A) геометриялық тілден векторлық тілге аудару іскерлігін және 

керісінше; 

B) векторларға байланысты амалдарды орындау іскерлігін 

қалыптастыру; 

C) берілген векторды векторлардың қосындысы немесе 

айырымдары және векторды санға кӛбейту түрінде жазу 

іскерлігін қалыптастыру; 

D) векторлық теңдіктерді түрлендіруді қалыптастыру іскерлігін 

қалыптастыру; 

E) векторлардың арасындағы байланыстардан олардың 

ұзындықтарының арасындағы байланысқа кӛшу іскерлігін 

қалыптастыру және керісінше. 

8.  Оқушы тақ функцияның анықтамасын тӛмендегідей 

тұжырымдады: «егер  f(-x)=f(x) теңдігі орындалса, онда y=f(x) 

функциясы тақ деп аталады». Берілген анықтамада қандай шарт 

қалып қойған? 
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A) y=f(x) функциясына кері функция бар; 

B) y=f(x) функциясының анықталу облысы нольге қарағанда 

симметриялы; 

C) y=f(x) функциясы периодты; 

D) y=f(x) функциясы монотонды; 

E) дұрыс жауабы жоқ. 

9. Есеп шығарғанда теңдеулер әдісі келесі элементтерді 

қамтиды: 

1) шамаларды бӛле білу және оларды әріптермен белгілеу; 

2) шамалардың арасындағы тәуелділікті қалыптастыра білу; 

3) сӛзбен айтылған тәуелділіктерді алгебралық ӛрнек түрінде 

жаза білу; 

4) теңестірілетін алгебралық ӛрнектерді құра білу; 

5) бір тәуелділікті әртүрлі әдіспен ӛрнектей білу; 

6) тәуелділікті теңдік түрінде ӛрнектей білу; 

7) теңдеудің шешімін берілген есеп тілінде түсіндіре білу. 

Келесі есеп жоғарыда кӛрсетілген қандай іскерлікті 

қалыптастыруға бағытталған: «Стақанның бағасы  а теңге, шай 

қысықтың бағасы b теңге . Келесі a+b; a-b; a:b; b·4; (a+b) ·2; a·4-

b·2 ӛрнектерін талдаңыз». 

A) 1, 3, 5; 

B) 2, 5, 7; 

C) 2, 3, 7; 

D) 2, 3,5; 

E) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

10. Математика сабағына дайындалу үшін мұғалім нені 

анықтауы керек 

A) сабақ мақсатын және дидактикалық аппараты (оқытудың 

мазмұны, әдістері және құралдары); 

B) дидактикалық аппараты және сабақ құрылымын; 

C) сабақтың мақсатын және құрылымын; 

D) толық жауабы жоқ; 

E) сабақтың мақсатын және құрылымын, дидактикалық аппараты. 

11. Тӛменде сабақты дайындаудың қайсы кезеңі туралы 

айтылған, егер оны орындау тақырыптық жоспармен дәлдеуді, 

бағдарлама және нақты сыныптағы оқу үрдісімен келісуді талап 

ететін болса? 

A) Сабақ мақсаты; 
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B) Сабақ тақырыбы; 

C) Оқыту құралы; 

D) Сабақ типі; 

E) Сабақ құрылымы. 

 12. Оқушылардың ӛзіндік жұмысының қайсы түрі туралы 

айтылған, егер олардың ӛзіндік әрекетінен білім мен іскерлікті 

қалыпты емес, әдептегіден тыс жағдайда қолдануды талап етсе? 

A) Үлгі бойынша ӛзіндік жұмыс; 

B) Үйретуші ӛзіндік жұмыс; 

C) Жартылай-іздеуші (эвристикалық ) ӛзіндік жұмыс; 

D) Зерттеуші ӛзіндік жұмыс; 

Е) Бақылаушы ӛзіндік жұмыс. 

13. Тӛмендегі ережеде алгоритмнің қандай қасиеттері 

орындалған? 

Ереже: «бӛлімдері әртүрлі екі бӛлшекті қосу үшін: 

1 бірінші бӛлшектің алымы мен бӛлімін екінші бӛлшектің 

бӛліміне кӛбейту; 

2 екінші бӛлшектің алымы мен бӛлімін бірінші бӛлшектің 

бӛліміне кӛбейту; 

3 алынған бӛлімдері бірдей бӛлшектерді қосу керек». 

A) кӛлемділік, қадамдардың қарапайымдылық және дискреттілік 

бӛлік және аяқталған, детерминациялық яғни ол бірінші 

қадамда және келесілерді бір мәнді анықтайды, нәтижелілік; 

B) кӛлемділік, қадамдардың қарапайымдылық және дискреттілік, 

детерминациялық; 

C) кӛлемділік, қадамдардың қарапайымдылық және дискреттілік; 

D)  кӛлемділік, қадамдардың қарапайымдылық қасиеті; 

E)  нәтижелік. 

14. Ұқсас фигуралар дегеніміз ӛзара ұқсастар деген 

анықтама тұжырымдамасында қателердің қай түрі жіберілген? 

A) кесірлі дӛңгелек; 

B)  тавтология; 

C)  тектік ұғымды дұрыс кӛрсетпеу; 

D)  тектік ұғымды қалдырып кету; 

E)  логикалық тәуелді қасиеттерді қосу. 
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15. Тӛмендегі ұғымды жіктеуде қайсы жіктеу ережесі 

орындалмаған? Параллелепипед тікбұрышты, тік, кӛлбеу 

параллелепипед болып жіктеледі 

A)  жіктеу негізгі бір ыңғай болуы керек; 

B)  жіктеу элементтерінің бірі екіншісіне тиісті болмауы керек; 

C)  жіктеу ұғымның ең жақын тегі бойынша жүргізіледі; 

D)  жіктеу толық болуы керек; 

E)  жіктеу ӛлшемдес болуы керек. 

16. Тӛмендегi теоремалар iшiнен "қажеттi  және  жеткiлiктi        

шарттарды"  қамтитын теореманы атаңыз: 

A) егер натурал сан жұп болса, онда ол 4-ке бӛлiнедi; 

B) егер натурал сан 4-ке бӛлiнсе, онда ол жұп сан болады; 

C) вертикал бұрыштар тең; 

D) егер   натурал   санның  цифрларының  қосындысы  9-ға 

бӛлiнсе, онда ол сан 9-ға бӛлiнедi; натурал сан 9-ға бӛлінеді сонда 

тек сонда, егер ол санның цифрларының қосындысы 9-ға бӛлінсе; 

E) егер натурал сан жұп болса, онда ол 6-ға бӛлiнедi. 

17. ab
ba




2
, мұндағы a 0, b 0 - теңсiздiгiн оқушы 

былай дәлелдедi: 

ab
ba

abbabababa 



2

2020)( 2

Дәлелдеуде қандай әдiс қолданылды? 

A) бақылау; 

B) тәжiрибе; 

C) аналитикалық; 

D) синтетикалық; 

E) аналогия. 

18. Берiлген  функцияның  қандай  қасиеттерi осы функцияға 

қарағанда керi функцияда сақталады? 

A) тақ және жұптығы; 

B) монотондығы; 

C) периодтылығы; 

D) анықталу және ӛзгеру облысы; 

E) периодтылығы және тақ-жұптылығы. 

19. Ұғым  анықтамасын беруде әртүрлi тәсiлдер 

қолданылады. Тӛмендегi анықтама қандай тәсiлмен берiлген?  
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«Егер екі бұрыштың бір қабырғасы ортақ болып, ал қалған 

қабырғалары толықтауыш жарты түзулер болса, онда мұндай 

бұрыштар сыбайлас бұрыштар деп аталады». 

A) түрлiк ерекшелiгi және ең жақын тегi арқылы; 

B) индуктивтiк; 

C) генезистiк; 

D) абстракция арқылы; 

E) барлық елеулі белгілерін атап ӛту арқылы. 

 20. a (1;0) мен  b (1,1) екi вектор берiлген. Сонда ba   

векторы а векторына перпендикуляр болатындай;     санын 

табыңдар. 

A)  =0; 

B)  =1; 

C) 2; 

D)  =-1; 

E) ондай сан жоқ. 

 

Дұрыс жауаптың кілті 
Сұрақ 

номері 

Дұрыс жауап Сұрақ номері Дұрыс жауап 

1 С 11 В 

2 Е 12 С 

3 В 13 А 

4 Д 14 А 

5 С 15 В 

6 С 16 Д 

7 В 17 Д 

8 В 18 В 

9 С 19 Е 

10 Е 20 Д 

 

Студенттердің білімін бағалау критерийі 
Дұрыс жауаптар саны 

 

Баға 

18-20 үздік 

15-17 жақсы 

10-14 қанағаттанарлық 

ниже 10 баллов қанағатсыз  
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балдар критерийлер 

0-49 Бағдарламалық материал бойынша білімнің болмауы, оқыту 

бағдарламасының негізгі материалын білмеуі, сонымен қатар ӛзінің 

білімінің тӛмендігін кӛрсетсе, ӛз жұмысына немқұрайлы қараса. 

50-74 Жауап негізінен дұрыс, бірақ толық емес, бағдарлама бойынша 

оқытудың тәсілдері мен әдістерін тиімді пайдаланбаса, танымдық 

ізденімпаздығын қалыптастырмаса, психологиялық-педагогикалық 

теорияны пайдаланғанда терең білім кӛрсетпесе, кемшіліктер 

жіберсе, ӛз бетінше қорытынды шығарып, жалпыламаса. 

75-89 Жауап толық дұрыс, алайда мазмұнын айтарлықтай ӛзгертпейтін 

кейбір қателіктері болса, бағдарламасын толық орындаса, оқытудың 

тәсілдері мен әдістерін тиімді пайдаланса, психологиялық-

педагогикалық теорияға сүйене отырып, ізденімпаздық танытса, 

тәрбиелік жұмыстың негізгі мәселелерін анықтап, оны  шешудің 

тәсілдерін білсе, бастама кӛрсетсе. 

90-100 Жауап толық дұрыс, бағдарламаның талабына сай материалды толық 

білсе, психологиялық-педагогикалық теорияны іс жүзінде дұрыс 

қолдана білсе, шығармашылық ізденіс кӛрсетсе, қорытынды 

шығарып, жинақтаса. 

 

12.3 Курс бойынша емтихан сұрақтары. 

 

1. Математикаға оқыту пәні, мақсаты және міндеттері. 

Математиканы оқыту әдістемесі пәні. Оның жоғарғы оқу 

орнындағы пәндер жүйесіндегі атқаратын ролі мен орны. 

2. Математикаға оқыту принциптері. 

3. Математикаға оқыту процессінде бақылау, тәжірибе, 

ӛлшеу. Мысалдар.  

4. Салыстыру мен аналогия, жалпылау, абстракциялау мен 

нақтылау. Мысалдар.  

5. Математикаға оқытудағы анализ бен синтез. Мысалдар.  

6. Кемелденген (ӛрлей) анализ. Дәлелдеудің аналитикалық 

схемасы. Математикаға оқытуда кемелденген (ӛрлей) анализдің 

мәні. «Тӛртбұрыштар» тақырыбын оқытуда кемелденген анализді 

қолдану. 

7. Кемелденбеген (ылдилай) анализ. Кемелденбеген 

(ылдилай) анализ схемасы және оның математиканы оқытудағы 

мәні. 

8. Математиканы оқытудағы индукция мен дидукция. 

9. Математикалық индукция принципі мен әдісі мектеп 

математикасы курсында математикалық индукция әдісін қолдану 
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(«Прогрессиялар», «Сандардың бӛлінгіштігі», «Натурал 

кӛрсеткішті дәрежелік функцияның туындысы»).  

10. Математикалық ұғымдар. Ұғымның мазмұны мен кӛлемі. 

Тектік және түрлік ұғымдар. Мысалдар.  

11. Математикалық сӛйлемдер. Теорема түрлері. 

Теоремаларды дәлелдеу әдістері. Мысалдар. 

12. Математикалық сӛйлемдер. Қажетті және жеткілікті 

шарттар. Мысалдар. 

13. Математикалық ұғымдар. Ұғым анықтамасын беру 

тәсілдері. Ұғымды классификациялау. 

14. Мектеп математикасы курсында математикалық 

ұғымдарды енгізу әдістемесі (7-9 сыныптар). Мысалдар. 

15. Мектеп математикасы курсында математикалық 

ұғымдарды енгізу әдістемесі (10-11 сыныптар). Мысалдар. 

16. Оқу материалы мазмұнының логико-дидактикалық 

талдауы, нақтылы мысалдар. 

17. Математиканы оқытуда есептің орны мен ролі. 

Оқытушыларды есеп шешуге үйрету әдістемесі. Есептерді 

классификациялау.    

18. Есеп шешудің жалпы әдістеріне үйрету әдістемесі. 

Кӛмекші есептер. Мысалдар. 

19. Математика сабағы. Математика сабағының құрылымы. 

Сабақтың негізгі типтерінің құрылымы. 

20. Қазіргі заман математика сабағы. Мұғалімнің сабаққа 

дайындалуына қойылатын дидактикалық талаптар.  

21. Математика сабақтарының құрылымы. Стандартты емес 

сабақ типтерінің құрылымы. Стандартты емес сабақ типтерін 

жүргізуге математика мұғалімін дайындау әдістемесі. 

22. Математика сабағының талдауы. Оның оқыту 

процессіндегі ролі мен мәні. Сабақты талдаудың схемасы. 

23. Математикадан оқушылардың білімін тексеру мен 

бағалаудың формалары мен әдістері. Оқушылардың білімін, 

іскерлігін және дағдысын бағалауға қойылатын негізгі талаптар 

(ауызша жауап, жазбаша жұмыс). 

24. Математикадан сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру 

және жүргізу. Оның оқушыларды математикаға оқытудағы мәні, 

қызметі және орны. Математикадан сыныптан тыс жұмыстардың 

формалары және әдістері.  
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25. Мектеп математикасы курсында теңбе-тең түрлендірулер. 

Теңбе-тең түрлендірулердің түрлері және мәні.  Есептер шешуде 

оларды қолдану (теңдеулер және теңсіздіктер). Мысалдар.  

26. Мектеп математикасы курсында теңбе-теңдік ұғымының 

әртүрлі анықтамалары. Мысалдар. 

27. Элементар функциялардың графиктерін туындының 

кӛмегімен салу әдістемесі. 

28. Мектеп математикасы курсында функция графиктерін 

салу әдістері (7-9 сыныптар).  

29. Мектеп математикасы курсында функция графиктерін 

салу әдістері (7-9 сыныптар).  

30. Модуль таңбасы бар элементар функциялардың 

графиктерін салу әдістемесі. 

31. Элементар функциялардың графиктерін туындының 

кӛмегінсіз салу әдістемесі  (элементар құралдармен). 

32. Тӛмендегі түрдегі функция графиктерін сызықты 

түрлендіру:  xfy  ;  kxfy  ,  мұндағы  1k , немесе 1k , 

 xkfy  , мұндағы  1k , немесе 10  k ;   lxkfy  . 

33. Тӛмендегі түрдегі функция графиктерін сызықты 

түрлендіру:                                                                                                                                                                                                      

        axfyakxmfyaxfyakxfy  ,,, . 

34. Кері тригонометриялық функциялар. Графиктері,  

қасиеттері.  

35. Мектеп математикасы курсында теңдеулерді шешу 

әдістері (7-9  сыныптар).  

36. Мектеп математикасы курсында теңдеулерді шешу 

әдістері (10-11 сыныптар). 

37. Тригонометриялық теңдеулерді шешудің негізгі тәсілдері. 

Типтік қателер. Мысалдар. 

38. Теңдеулер және теңдеулер жүйелері кӛмегімен есептер 

шешу әдістемесі. 

39. Мектеп математикасы курсында теңсіздіктерді шешу 

әдістері (7-9 сыныптар). Мысалдар. 

40. Мектеп математикасы курсында теңсіздіктерді шешу 

әдістері (7-9 сыныптар). Оқушылардың теңсіздіктерді шешуде 

жіберетін типтік қателері. 
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41. Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу әдістері (график 

және бірлік шеңбер кӛмегімен). 

42. Циркуль және сызғыштың кӛмегімен жазықтықта 

элементар салулар (Мысалдар). abx 2  ( және )abx  ;  

c

ab
xbax  ;22  nx  ; мұндағы Nn  формулалар 

бойынша кесінділерді салу. 

43. Мектеп математикасы курсында сандарды оқу. Оның мәні 

мен орны. Осы тақырыпты 5-8 және 9-11 сыныптарда оқыту 

әдістемесі. 

Параллель проекциялау. Параллель проекциялау қасиеттері. Осы 

тақырыптың мектеп геометриясы курсындағы мәні. 

 

 

13. Оқу сабақтарына бағдарламалық және мультимедиялық 

ілеспе  
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1 2 3 4 5 

Математиканы оқыту 

әдістемесі пәні, мақсаты 

мен міндеттері, мазмұны 

мен құрылымы. Болашақ 

математика мұғалімінің 

әдістемелік дайындығы 

ның қазіргі жайы және 

даму перспективалары, 

тарихы. Әдістемелік 

ғылымның және оның 

басқа ғылымдармен 

байланысын тағайындау. 

Лекция  MS 

Power 

Point 

410 

дәрісхана 

Мультимедиялық 

дәрісхана  

Болашақ математика 

мұғалімдерін әдістемелік 

дайындау мәселелері 

(бақылау, тәжірибе мен 

ӛлшеу, салыстыру мен 

ұқсастық, анализ мен 

Лекция  MS 

Power 

Point 

410 

дәрісхана 

Мультимедиялық 

дәрісхана  
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синтез, индукция және 

дедукция).  

Математикалық ұғымдар. 

Мазмұны мен ұғым 

кӛлемі. Тектік және түрлік 

ұғымдар. Ұғымды 

анықтау әдістері. 

Математикалық 

анықтамаларға талаптар. 

Оларды оқыту әдістемесі.  

Лекция  MS 

Power 

Point 

410 

дәрісхана 
Мультимедиялық 

дәрісхана  

Математикалық сӛйлем. 

Математикалық пікір мен 

қорытынды жасау. 

Математикалық 

пікірлердің негізгі 

түрлері. Оларды оқыту 

әдістемесі.  

Лекция  MS 

Power 

Point 

410 

дәрісхана 
Мультимедиялық 

дәрісхана  

Математиканы оқытудағы 

есептердің рӛлі. Есептерді 

шешудің жалпы әдістері. 

Математикаға есептер 

арқылы оқыту (теңдеулер 

мен теңсіздіктер, 

ӛрнектерді тепе тең 

түрлендірулер, 

функцияларды зерттеу 

және графиктерін 

тұрғызу, геометриялық 

тұрғызулар). 

Лекция  MS 

Power 

Point 

410 

дәрісхана 
Мультимедиялық 

дәрісхана  

Математикаға оқыту 

әдістері. Оқыту 

әдістемесінің 

классификациясы 

(мәселелі оқыту, 

оқытудың модульдік 

технологиясы, ӛзіндік 

жұмыс және де оларды 

ұйымдастыру. 

Инновациялық 

технологияларды 

математикағы оқыту 

үрдісінде қолдану. 

Лекция  MS 

Power 

Point 

410 

дәрісхана 
Мультимедиялық 

дәрісхана  

Сабақ оқыту мен жүргізу 

мазмұны, түрлері, әдістері 

мен тәсілдері. Математика 

сабағы және оның типтері.  

Лекция  MS 

Power 

Point 

410 

дәрісхана 
Мультимедиялық 

дәрісхана  
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Негізгі типті сабақтар 

құру.  Математиканың 

стандарттық емес 

сабақтары. Математкианы 

оқыту ерекшеліктері: 

оқушылардың әрекетін 

ұйымдастыру, оқу 

сабақтарын жоспарлау 

және жүргізу (мұғалімнің 

математика сабағына 

дайындалу жүйесі,  

тақырыптың логико-

дидактикалық талдауы, 

оқушының математика 

бойынша білімін, іскерлігі 

мен дағдысын тексеру 

және бағалау).    

Болашақ математика 

мұғалімінің әдістемелік 

дайындығындағы дербес 

әдістемесі: факультативтік 

сабақтар, математика 

бойынша сыныптан тыс 

сабақтар, әртүрлі типті 

мектептерде математикаға 

оқыту ерекшелігі.  

Лекция  MS 

Power 

Point 

410 

дәрісхана 
Мультимедиялық 

дәрісхана  

 

14. Аудиториялардың, кабинеттердің және 

зертханалардың мамандандыру тізбесі – ҚРМЖМБС бойынша 

қарастырылмаған. 
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