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Математика сабағында заманауи әдіс-тәсілдерді  

қолдану-ғылымды әлемдік деңгейге жеткізудің басты бағыты 
 

Калмекеева Бакыткул Жетписбаевна 

Сәтбаев қаласы "№19 мектеп-лицейі" КММ 

математика пәні мұғалімі 

 

Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа 

жүйесі жасалынып, әлемдік білім беру кең бағыт 

алуда елбасымыздың білім саласына қойған талабы 

да ерекше. Бұл оқу - тәрбие үрдісіндегі елеулі өз-

герістерге байланысты болып отыр. Әлемдік білім 

кеңістігіндегі жалпы білім берудің басымдылық 

мақсаты - өзгермелі өмір жағдайына тез бейімделе 

алатын өз жолдарын дұрыс таңдай алатын оң 

шешім қабылдай білетін сыни тұрғыдан ойлай ала-

тын тұлға дайындау болып отыр. Себебі, білім бе-

рудің мазмұны өзгеріп, жаңа көзқарас, жаңаша 

қарым - қатынас пайда болды. Қазіргі әлемдегі, 

еліміздегі кең өріс алып отырған түрлі бағыттағы 

дамулардың әсерінен қоғамның адамға қоятын та-

лаптарының өзгеруі сабақта оқушыға заманауи әдіс 

- тәсілдерді қолдануға әкеліп отыр. Әр сабақта 

оқушыға әр түрлі мәнмәтіндегі есептерді шешуде 

математикалық тілді және негізгі математикалық 

заңдарды қолдануға мүмкіндік беру; 

- есептерді шешуде оқушылардың білімдерін мате-

матикалық модельдерді құруға және шынайы про-

цестерді сипаттайтын математикалық модельдерді 

түсіндіруге бағыттау; 

- өздігінен оқуға және болашақ таңдаған ма-

мандығы бойынша білімін жалғастыруға қажетті іс 

- әрекеттерінде математикалық әдістерді қолдану-

дың қарапайым дағдыларын қалыптастыру; 

- математикалық әдістерді таңдап алу үшін логика-

лық және сыни тұрғыдан ойлауын, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; 

- коммуникативтік дағдыларын, ақпаратты дұрыс 

және сауатты түрде беру, сонымен қатар әр түрлі 

ақпарат көздерінен, басылымдар мен электрондық 

құралдардан алынған ақпаратты қолдану қабілетін 

дамыту; 

- өздігінен және топта жұмыс істеуде қажетті 

жауапкершілік, бастамашылдық, табандылық, шы-

дамдылық сияқты тұлғалық қасиеттерді дамыту. 

Ал, заманауи сабақ дегеніміз не? Заманауи сабақ - 

инновациялық технологияны қолдану болып отыр. 

Заманауи сабақтың тиімділігі: мұғалім оқушының 

білімді өзі алу мүмкіндігі болатындай етіп ұйымда-

стырады, оқушы еңбек жасап, іздене отырып, өз 

жұмысына өзі баға береді, әр оқушының өзінің ин-

теллектуалды және шығармашылық мүмкіндіктері 

анықталады. 

Заманауи сабақты ұйымдастырудағы қолданған бір 

тәсіліме тоқталсам «Оқу мен оқыту мәселесі 

бойынша оқушылардан кеңес алу» деп түсінемін. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқығы туралы 

конвенцияларынан [1989; 12-бап] егер біз оқушы-

лардың жетістіктері мен оқуға берілгендігін 

жақсартқымыз келсе, олар бізге оқу мен оқыту ту-

ралы не айтатындығына сүйене отырып өзгертуге 

тиіспіз делінген. 

Оқу мен оқыту мәселесі бойынша оқушылардан 

кеңес алу себептері: 

Оқушылар үшін: 

- оқуға ынтамен қатысу сезімі, өзін оқушы 

ретінде қабылдап, оқу үдерісіне бар ынтамен тар-

тылу - егер оқушылар сабақта маңыздылығын се-

зінсе, онда олар оқуға көп күш салады; 

Мұғалімдер үшін: 

- Оқушылардың қабілеттері мен оқудағы ұната-

тын нәрселеріне деген терең көзқарас, бұл мұғалім-

дерге жауапкершілік жүктеп, әр оқушыға және 

жалпы топқа да үлкен жакапкершілік артады - 

оқушылардың оқуда оларға не көмектесетінін және 

оқу үдерісінде олардың не алатынын білуі са-

бақтың мақсатына жетуін жақсартады. 

Білім беру саласында оқушылар үшін білім де, 

дағдылар да тең дәрежеде маңызды деген ортақ 

ұстаным қалыптасуда. Заманауи тәсілдің ең негізгі 

ерекшелігі оқушылардың алған білімдерін жай ғана 

иеленіп қоймай, оларды орынды жерде қолдана 

білуіне басты назар аудару. 

Осы тұрғыда алтыншы сыныпта өткізілген «Бір ай-

нымалысы бар сызықтық теңдеу» тақырыбы 

бойынша өткізілген сабаққа тоқталсам мақсаты: бір 

айнымалысы бар сызықтық теңдеуді шығаруда ба-

ланы жастайынан іскерлік пен дағдыға үйрете оты-

рып, қоғамымыздың экономикалық заңдылықтары 

туралы түсінігін қалыптастыру, математикалық, 

экономикалық білімдерін шыңдау. Бұдан мынадай 

нәтиже күтуге болады, оқушылар сыни тұрғыдан 

ойлау арқылы жаңа білімді ұштай алады, жұппен, 

жеке және өз бетімен есеп шығаруға дағдыланады, 

өмірде қолданатын мағлұматтар алады. Сабақтың 

«математик – кәсіпкер» деп аталуының өзі де 

оқушының ойын заман талабына сай дамыта оты-

рып өмірде кәсіпкерлікке баулу, осы сабақ арқылы 

өзін еркін сезініп банкті басқару, банк президенті 
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болудың қандай жолмен келетінін ұғынды. Сабақта 

оқушылар үш топқа бөлінеді, әр топ банк 

басқармасы болып табылады, банктің президенті, 

атауы, есепші болады. Әр топқа сабақ барысында 

тапсырмалар беріледі, әр тапсырманың 

қиындығына байланысты құны болады, әр банктың 

бастапқы капиталы болады, дұрыс жауап берген 

топтың банк есеп шотына тапсырманың 

қиындығына сәйкес қаржы түсіп отырады, топ 

дұрыс жауап бермеген жағдайда тапсырманың 

құндылығына сәйкес қаржы есеп шоттан кемиді. 

Осы сабақ барысында оқушылар өте белсенді бо-

лып есеп шоттарына қаржы құю үшін барлық білім-

дерін пайдаланды, себебі әр математикалық тап-

сырмалардың бағалау құндылығы берілген бола-

тын. Сонымен қатар, өз банк бөлімшелеріне көп са-

лымшы жинау үшін «ойдағы санды табу» тап-

сырмаларын орындады. Бұдан оқушылар матема-

тиканың өмірмен тығыз байланыста екенін ұғы-

нып, қызығушылығы артып сабақты жақсы 

меңгерді деуге болады, өз идеяларымен бөлісіп бір-

неше ой тастады. Оқушылар осындай сабақтардан 

кейін де өз идеялары мен ойларының маңызды-

лығын сезініп, әр сабақта өз күш жігерлерін аямай 

жұмсауға тырысады. Әрбір сабақтың нәтижеге 

бағытталып берілуі оқушы құзіреттілігін қалыпта-

стырады. Жоғарыда айтылған «Оқу мен оқыту 

мәселесі бойынша оқушылардан кеңес алу» про-

блемаларды шешуде жастарды ынтымақтастыққа 

тартады және үлкендер жеке тұлға ретінде де, топ 

ретінде де «құрметтейтінін» және тыңдайтынын се-

зіну оқушыларға өте маңызды. Әсіресе, жоғары сы-

ныптармен сабақ өткізуде оқушылардан мынадай 

тақырыптарда кеңес алдым: 

Оларға сыныпта не кедергі жасайды және оқуға не 

көмектеседі? 

Сабақтың жақсы болуына не ықпал етеді? 

Сыныпта олар кіммен жақсы жұмыс істейді? 

Сабақты мұғалім заманауи тәсілмен өткізу үшін 

қандай идеялар қоса алады? 

Оқушылардан кеңес алуды кейде жеке оқушымен, 

кейде топтағы оқушылармен бірге сұхбат түрінде 

алып отырамын. Бұл мұғалім үшін де, оқушы үшін 

де үлкен мүмкіндік. Ғылымды әлемдік деңгейге 

жеткізуде оқытудың қандай жолы қолданылса да, 

«оқыту тиімділігі» ұғымына қатысты екі көзқарас 

бар, біріншіден, оқушының жеке тұлға және 

әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі, екіншіден, 

оқытудың оқушы мен мұғалім арасындағы қарым - 

қатынас нәтижесі ретінде қарастырылуы. Оқыту-

дағы сындарлы тәсіл оқушыларға өз білімдері мен 

ұстанымдары жайында ойланып, тиісті сұрақ 

қойып, өз бетінше білімін толықтырып, белгілі бір 

тақырыпты оқып - білу кезеңінде өз түсінігін өзгер-

туге мүмкіндік береді. Мұндай ойлану үдерісі 

оқушының өз болжамдарына сын тұрғыдан қарай 

отырып, сол арқылы әлем, тіршілік, жаратылыс ту-

ралы озінің түсінігін тереңдетіп кеңейтуге ұмтылу 

мүмкіндігін нығайтады. 
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