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тармагында да радикалдык өзгөрүүлөргө алып келүүдө. Бул макалада жаңы билим 

берүү стандарттарынын кириши менен мектепте математиканы окутуунун 

өзгөчөлүктөрүндөгү өзгөрүүлөргө көңүл бурулду.  Мектепте математиканы окутуу 

методикасынын кээ бир көйгөйлөрүн чечүүнүн мүмкүн болгон жолдору сунушталды.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Непрерывные социально-экономические, научно-технические, экологические и 

социально-культурные изменения, происходящие в нашей стране, неизбежно влекут за 

собой радикальные изменения в образовании. В данной статье особое внимание 

уделяется изменениям в особенностях преподавания математики в школе в связи с 

внедрением новых образовательных стандартов. Предлагаются возможные пути 

решения некоторых проблем методики преподавания математики в школе. 
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TECHNOLOGIES OF TEACHING MATHEMATICS IN THE CONTEXT OF NEW 

EDUCATIONAL STANDARDS 

 

Continuous socio-economic, scientific and technical, environmental and socio-cultural 

changes taking place in our country inevitably entail radical changes in education. In this 

article, special attention is paid to changes in the features of teaching mathematics at school 

in connection with the introduction of new educational standards. Possible ways of solving 

some problems of methods of teaching mathematics at school are offered. 
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Жалпы билим берүүнүн максаттарын жана мазмунун аныктаган жаңы муундагы 

мамлекеттик билим берүү стандартынын алдыңкы документтерден негизги 

айырмачылыгы болуп билим берүү системасынын өнүгүү багытын жана билим 

берүүнүн натыйжасына болгон талаптардын берилиши эсептелет. Жаңы стандарттын 

концепциясына ылайык билим берүүнүн негизги максаты жана маңызы болуп, жалпы 

билим берүүнүн натыйжасында инсанды өнүктүрүү эсептелет. Бул көз караш менен 

алганда математиканы изилдөөнүн предметтик жыйынтыгы (конкреттүү билимдер, 

билгичтиктер, көндүмдөр) бул предметти окутуунун жыйынтыктарынын комплексинин 

бир органикалык түзүүчүсү болуу менен бирге универсалдык билимдеринин, 

билгичтиктеринин жана ишмердүүлүгүнүн ыкмасынын калыптанышынын негизги 

каражаты болуп калат. Билим алуучунун универсалдык компетенттүүлүгү анын өз 

алдынча өнүгүү, өзүн-өзү өркүндөтүү жөндөмдүүлүгүн камсыздайт, демек алардын 

калыптанышы мектеп билим берүү системасынын негизги максаты болуп эсептелет. 

Педагогикалык технология деген эмне? 

 Ыкмалардын жыйындысы – педагогикалык ишмердүүлүктүн процесстеринин 

терең мүнөзүн чагылдырган педагогикалык билимдердин аймагы, окуу-тарбиялоо 

процессинин зарыл болгон эффективдүүлүгүн камсыздаган башкаруунун өз ара 

аракеттенишүү өзгөчөлүгү; 

 Социалдык тажрыйбаны берүүнүн формаларынын, методдорунун, 

ыкмаларынын жана каражаттарынын жыйындысы, ошондой эле бул процесстин 

техникалык жабдылышы; 

 Мугалимдин конкреттүү иш-аракети менен байланышкан  жана коюлган 

максаттарга жетүүгө багытталган (технологиялык чынжырча) окуу-таанып-билүү 

процессин уюштуруунун ыкмаларынын жыйындысы же белгилүү бир иш-аракеттердин 

удаалаштыгы. 

Биздин алдыбызда билимдерди, билгичтиктерди жана көндүмдөрдү 

калыптандырууга багытталган салттуу окутууну билим алуучунун инсандык сапатын 

өнүктүрүү процессине айландыруу маселеси пайда болду. Салттык сабактынчегинен 

чыгууокутуу процессинде жаңы технологияларды пайдалануу аркылуу билим берүү 

чөйрөсүнүн бир түрдүүлүгүн жана окуу процессинин монотондуулугун жоюуга 

мүмкүндүк берет, билим алуучулардын ишмердүүлүк түрүн алмаштырууга, ден 

соолукту сактоо принциптерин ишке ашырууга шарт түзөт.   Технологияны тандоо 

предметтин мазмунунан, сабактын максатынан, билим алуучунун даярдыгынын 

деңгээлинен, билим алуучулардын жаш өзгөчөлүгүнөн көз каранды.   

Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын ишке ашыруу үчүн төмөнкү 

технологиялар актуалдуу: 

 Маалыматтык – коммуникативдик технология 

 Сынчыл ойломду өстүрүү технологиясы  

 Долбоордук технология 

 Өнүктүрүүчү окутуу технологиялары 

 Саламаттыкты коргоочу технологиялары 

 Проблемалык окутуу технологиясы 

 Оюн технологиялары 

 Модулдук технология 

 Кейс – технология 

 Интеграциялап окутуу технологиясы 

 Педагогикалык кызматташтык 

 Деңгээлдеп дифференцирлөө технологиясы 
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 Салттык технологиялары. 

Алардын ичинен кээ бир актуалдууларын карап көрөлү: 

1) Маалыматтык-коммуникативдик технология. 

Математика сабагынын ар кандай этаптарында маалыматтык технологияларды 

колдонууга болот: мугалимдин катышуусусуз өз алдынча билим алуу; толук эмес 

алмаштыруу (фрагменттик, кошумча материалдарды тандап колдонуу); машыктыруучу 

программаларды колдонуу; өз алдынча үй тапшырмаларын жана чыгармачыл 

тапшырмаларды аткаруу; эсептөөлөр үчүн, графиктерди тургузуу үчүн компьютерди 

колдонуу; маалыматтык-сурамжылоо программаларын колдонуу. 

Ой-жүгүртүүнүн көрсөтмөлүүлүк-элестетүү компоненти адамдын жашоосунда 

маанилүү ролду ойнойт, демек, аларды изилдөөдө маалыматтык компьютердик 

технологияларды колдонуу билим берүүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатат, графика 

жана мультипликация билим алуучуларга татаал логикалык математикалык түзүүлөрдү 

түшүнүүгө жардам берет. Компьютер билим берүү процессинин бардык этаптарында 

колдонулат: жаңы материалды түшүндүрүүдө, бышыктоодо, кайталоодо, текшерүүдө, 

мында ал билим алуучу үчүн ар кандай функцияларды аткарат, мисалы, мугалим, 

жумушчу инструмент, изилдөө обьекти, кызматташуучу. 

Маалыматтык компьютердик технологияны колдонуунун формалары:  

Математиканы окутуу процессинде маалымат технологиялары ар кандай формада 

колдонулушу мүмкүн.Аларды төмөнкү негизги блоктор боюнча бөлүүгө болот: 

 Сабактардын мультимедиалык сценарийи; 

 Билимдерди сабак мезгилинде жана үйдө текшерүү (өз алдынча иштер, 

математикалык диктанттар, текшерүүчү жана өз алдынча иштер, онлайн тесттер); 

 ЖРТга даярдоо. 

2) Сынчыл ойлом технологиясы. 

Сынчыл ойлом – бул маалыматты логиканын жана инсандык-психологиялык 

мамиленин жардамында анализдөө жөндөмдүүлүгү, алынган жыйынтыктарды 

стандарттык, ошондой эле стандарттык эмес кырдаалдарда, суроолорду жана 

проблемаларды чечүү үчүн колдонуу.   

1. Сынчыл ойлом-өз алдынча ойлоно алуу; 

2. Маалымат сынчыл ойломдун акыркы натыйжасы эмес, баштапкы таянуу 

чекити болушу керек; 

3. Сынчыл ойлом чечүү керек болгон проблеманы талдоодон жана суроону 

коюудан башталышы керек; 

4. Сынчыл ойлом ынанымдуу аргументтерге негизделген; 

5. Сынчыл ойлом – социалдык ой-жүгүртүү. 

Бул технология төмөнкү маселелерди чечүүгө жардам берет: билим алууга 

мотивациялоо, маалыматтылык сабаттулук өстүрүү, социалдык компетенттүүлүктү 

калыптандыруу, ж.б. Сынчыл ойлом технологиясы конкреттүү билимдерди 

өздөштүрүүгө гана эмес, билим алуучуну социалдаштырууга, адамдар менен 

натыйжалуу мамилелешүүгө тарбиялоого да өбөлгө түзөт. Бул технология боюнча 

билим берүүдө билимдер сезилээрлик деңгээлде жакшы өздөштүрүлөт. Топтордо 

иштөөнү, окуу материалын моделдештирүүнү, ролдук оюндарды, дискуссияларды, 

жеке жана топтук долбоорлорду өзүнө камтыган сынчыл ойломду өстүрүү үчүн 

методикалык ыкмалар мазмунду терең өздөштүрүүнү камсыздайт, социалдык жана 

жеке көндүмдөрдү өнүктүрөт, билим алуучунун предметке болгон кызыгуусун 

жогорулатат. Сынчыл ойломду өнүктүрүүчү технологиялар өзүнө төмөндөгү үч этапты 

камтыйт: чакыруу, ой жүгүртүү жана аңдап түшүнүү.  

Чакыруу этабы билим алуучулардын буга чейин ээ болгон билимдерин 

актуалдаштырат, темага болгон кызыгууларын ойготот. Мына ушул этапта материалды 

изилдөөнүнү максаттары аныкталат. 
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Жаңы материалга ой-жүгүртүү этабы (жаңы маалыматты, идеяларды, 

түшүнүктөрдү). Бул жерде билим алуучунун текст менен болгон негизги мазмундуу 

жумушу жүрөт. Мында текстти жетишээрлик кенен түшүнүү керек, текст төмөнкүдөй 

формаларда болушу мүмкүн: бул окуу китебиндеги жаңы материалды окуу, маселенин 

шартын ойлонуу, мугалимдин кеби.  

Аңдап-түшүнүү же рефлексия этабы. Мында билим алуучу изилденген 

материалды аңдап-түшүнөт, өзүнүн жеке пикирин билдирет, ага болгон көз карашын 

айтат. 

Сабакта үч этаптын тең сакталуусу зарыл, себеби бул татаал ой-жүгүртүүчүлүк 

процессти чагылдырат. Аталган технологиянын бул өзгөчөлүгү аны колдонуу чегин 

кеңейтет.  

Мисал катары10-класс үчүн “Функцияны изилдөөдө туундунун колдонулушу” 

темасында Билем, Билгим келет, Билдим стратегиясынын колдонулушун карап көрөлү. 

Таблица 1 

Билем, Билгим келет, Билдим стратегиясы 

 

Билем 

Билгим келет Билдим 

-Функциянын аныктамасын; 

-Функциянын аныкталуу областын жана 

маанилеринин областын табууну; 

-Жуптугун жана тактыгын изилдөөнү; 

-Функциянын графигин тургузууну; 

-Функциянын берилиш жолдорун; 

-Функциянын графигинен максимум жана 

минимум чекиттерин табууну; 

-Функциянын түрлөрүн ж.б. 

-Функцияны изилдөөдө 

туундунун колдонулушун; 

-Туундунун жардамында 

функциянын экстремум 

чекиттерин табууну; 

-Өсүү кемүү аралыктарын 

туундунун жардамында 

аныктоону; 

-Туундунун жардамында 

функциянын графигин 

тургузууну ж.б. 

 

 

Бул стратегия материалды изилдөөгө комплекстүү мамиле кылууга шарт түзөт. 

Бул стратегиянын биринчи мамычадагы “Билем” бөлүмүн толтуруу менен билим 

алуучулардын көңүл буруусун темага борборлоштурат, алардын ой-жүгүртүүсүн 

тездетет, өзүнүн билимине сын көз-караш менен кароого өбөлгө түзөт, темага 

тиешелүү билимдерин активдештирет. Экинчи мамычадагы “Билгим келет” бөлүмүн 

толтуруу билим алуучуларды теманын үстүндө ой-жүгүртүүгө, максат коюуга,  ал 

максатка жетүүнүн жолун издөөгө, андан келип чыккан тыянактардын натыйжаларын 

талдоого тарбиялайт. Жаңы теманы өздөштүрүүнүн натыйжасында стратегиянын 

үчүнчү мамычадагы “Билдим” бөлүмүн толтурат, ошону менен бирге ал коюлган 

максаттарга жетүүнүн деңгээлин аныктай алат. Ага кошумча кандай жаңы материалды 

өздөштүргөндүгүн да жаза алат.  

Бул стратегиянын биринчи жана экинчи мамычаларын жаңы теманы өтүүдө 

чакыруу жана таяныч билимдерди актуалдаштыруу этаптарында, ал эми үчүнчү 

мамычасы билимдерди бышыктоодо колдонуу максатка ылайыктуу. 

Мындай технологияларды колдонуу сабак учурундагы жадалмалуулуктан 

арылтат, жагымдуу психологиялык маанай тартуулайт, көңүл бурууну 

эффективдүүлүгүн жогорулатат, өз пикирин эркин билдирүүгө шарт түзөт. Азыркы 

учурда көптөгөн педагогикалык инновациялык окутуу технологиялары кездешет. 

Алардын бири мыкты, экинчиси начар деп айтууга болбойт, тигил же бул 

технологияны тандап алуу көптөгөн факторлордон көз каранды: билим алуучулардын 

жаш өзгөчөлүгүнөн, санынан, билим деңгээлинен, сабактын темасынан ж.б. Бул 

технологияларды аралаштырып колдонуу жемиштүү болуп эсептелет. 
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Жыйынтыгында, окутуунун салттык жана инновациялык методдору ар дайым өз ара 

байланышта болуп жана бирин-бири толуктайт. Эскиден толугу менен баш тартып, 

жаңыга өтүп кетүү туура эмес.  
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