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9-КЛАССТА ГЕОМЕТРИЯНЫ ОКУТУУДА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ 

БАГЫТТАЛГАН ТАПШЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ 

 

Макалада  геометрияны окутуу процессинде жалпы орто билим берүүнүн 

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына туура келүүчү 

тапшырмаларды пайдалануу ыкмалары каралды. Айыл чарбасында, кол өнөрчүлүктө 

геометриянын кеңири колдонулушу мисалдар аркылуу келтирилип, өз алдынчалуулук, 

чыгармачылык ишмердүүлүк, демилгелүүлүк сапатттарын калыптандыруу менен 

геометрияда окулуп үйрөнүлүүчү аянттардын турмуштук жагдайга туура 

колдонулушу чагылдырылды. 

 

Түйүндүү сөздөр: Өз алдынчалуулук, креативдүүлүк, демилгелүүлүк, көндүмдөр, 

чыгармачылык, компетенттүү мамиле, репродуктивдүү, стимул.  

 

Тагаева Дамира Абылкасымовна – кандидат педагогических наук,  

Мамытова Айгуль Кеңешбаевна – магистрант,  

Ошский государственный университет 

 

КОМПЕТЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ГЕОМЕТРИИ В 9-ОМ КЛАССЕ 

 

В статье рассматриваются некоторые задачи удовлетворяющие условия 

государственного стандарта общеобразовательной школы  Кыргызской Республики. 

Использованы формулы четырехугольников, треугольников в сельскохозяйственной 

производстве и в ручных изделиях. Решая геометрических задач у школьников 

формируются качеств компетентности, как целеустремленность, способность 

решать задачи некоторыми путями, инициативность, самостоятельно решить 

проблем.  

 

Ключевые слова: Самостоятельность, креативность, инициативность, навыки, 

творчество, компетентностый подход, репродуктивный, стимул. 
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COMPETENT-ORIENTED PROBLEMS IN TEACHING GEOMETRY  

IN THE 9TH CLASS 

 

The article deals with some problems that satisfy the conditions of the state standard of 

the general education school of the Kyrgyz Republic. The formulas of quadrangles, triangles 

in agricultural production and hand-made products are used. Solving geometric problems in 

schoolchildren are formed the qualities of competence, as purposefulness, the ability to solve 

problems in some ways, initiative, independently solve problems. 
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Изилдөөнүн актуалдуулугу. Акыркы мезгилдерде  билим берүү чөйрөсүндө 

окутуунун жаңы технологияларына, заманбап усулдарына көп көңүл бурулуп, аларды 

сабактарда активдүү колдонуу аракеттери жасалып  жатат. Мында «инновация» деп 

жаңылыкты, окутуунун жаңы технологиясын түшүнсөк болот. Мыкты мугалим болуу  

үчүн сабакта түрдүү методикалык ыкмаларды колдонуу менен классты башкара билүү 

зарыл. Учурда окутуунун жаңы усулуна демократиялык коомдун талабындагы 

турмуштук көндүмдөрдү окуучуларда калыптандыруу жана өнүктүрүү зарылдыгынан 

улам көбүрөөк маани берилип жатат [1].  

Компетенттүү мамиледе окутуу процессинде окуучулардын   чакан топтордогу өз 

ара пикир алышуулары бир катар артыкчылыктарга ээ: өз сунуштарын класстын 

алдында айта албаган же мугалимге гана билдирүүчү окуучулар курбуларынын чакан 

тобунда өз идеялары менен бөлүшө алат; окуучу башкалар да өзүнүкүнөн айырмалуу 

болгон пикирлерге ээ боло тургандыктарын билет. Окуучулардын пикир алмашып, өз 

ойлорун ортого салышып, маселени чечүүдө кеңешип, бир чечимге келүүгө түрткү 

берип, ойлорун жыйынтыктоого үйрөнүшөт. Жеке ой жүгүртүүгө, ой корутундулоого 

жана оюн өз сөзү менен билдирүүгө  убакытты үнөмдүү пайдаланууга  аракеттенишет. 

Окутуунун активдүү усулдарын пайдалануу - окуучулардын таанып билүүгө 

кызыгууларын жана мотивациясын арттырат, өз алдынча билим алуу жөндөмүн 

өнүктүрөт. Айрым изилдөөлөр көрсөткөндөй, лекция угууда окуу материалынын 20 % 

ы, ал эми ишкердүү оюн сабагында 90 % га чейинкиси өздөштүрүлөт [3]. 

Жалпы билим берүүчү мектептерде математикалык билим берүүдө предметтик 

компетенттүүлүктөр деп, ар кандай математикалык маселелерди чечүүгө байланышкан 

кырдаалда окуучунун өз алдынча аракеттенүү жөндөмдүүлүгүн түшүнөбүз. 

Окуучулардын математикалык компоненттүүлүктөрүнүн деңгээлин мүнөздөө үчүн 

төмөндөгүлөрдү пайдаланса болот:  

- ээ болгон билимдерин жана билгичтиктерин практикада жана күнүмдүк турмушта 

пайдалануу;  

-  жөнөкөй математикалык моделдерди куруу жана изилдөө;  

- айлана-чөйрөдөгү жашоодо кубулуштардын жараянынын функцияларынын 

жардамы менен изилдөө жана баяндоо, аларды график түрүндө көрсөтүү;  

- реалдуу жараяндардын графиктерин түшүндүрүү;  

Изилдөөнүн методикасы жана материалдары. Математикалык билим берүү 

тармагы боюнча компетенттүүлүктөрдү формулировкалоонун негизинде, мектептеги 

математика предметинин сапатын баалоонун эл аралык тажрыйбасынан алынган 

талаптар коюлган. Мектеп курсунда математиканын башка предметтер менен 

байланышы өтө маанилүү. Алсак, математиканын жана биологиянын предметтер 

аралык байланышы – бул, бир тарабынан биологиялык маалыматты натыйжалуу иштеп 

чыгуу үчүн математикалык методдорду колдонуу, экинчи жагынан – жандуу 

системаны жана анда болуп жаткан жараяндарды математикалык моделдер менен 

сүрөттөө. Мисалы, белгинин модификациялык өзгөргүчтүгүн изилдөөдө статистикалык 

методдорду колдонуу, микроорганизмдерин жана бактериялардын ар кандай 

түрлөрүнүн, ачыткылардын жана ферменттердин өсүшүн, адамдын организминде 

гемоглобиндин клеткаларынын санын өсүшүн экспоненциалдык закон менен сүрөттөө. 

Муну менен катар математика сабактарында дагы генетикалык закондорду кароонун 

жардамы менен статистикалык методдорду изилдөө маанилүү. 

Көрсөтмөлүү функцияларды окуп-үйрөнүүдө, микроорганизмдердин ар кандай 

түрлөрүнүн өсүшүн экспоненциалдык закон менен кароо ж.б. Алтын кесилишти, 

Фибоначчинин катарын өтүүдө курчап турган чөйрөдөн жакшы мисал катары кызмат 

кылат: жалбырактардагы жайгашуу – бөлчөк, анын алымы – бул сабактагы 
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айлануулардын саны, ал эми бөлүм – Фибоначчинин катарларына ылайык келген, 

циклдеги жалбырактардын саны; логарифмалык спираль – татаал гүлдүүлөрдүн 

себеттериндеги уруктардын жайгашуусунда, түрпү жылаңач уруктуулардын 

тобурчактарында, тикенектер кактустардын бутагында [2]. 

9-класста геометрияны окутуу процессинде “Окшош өзгөртүп түзүү” бөлүмүндө 

“Фигуралардын симметриясы”  мисалында карап көрөлү. 

Компетенттүү мамиледе окутууда окуучуларга фигураларга симметриялуу болгон 

фигураларды, же бир эле фигуранын жактарынын симметриясын сабак учурунда 

түздүрөбүз. Үй тапшырмасы үчүн жаратылыштан, бизди курчап турган айлана-

чөйрөдөн симметрияга мисалдарды келтирүү тапшырмасын окуучуларга сунуштайбыз. 

9-класстын окучууларына “Фигуралардын симметриялуугун” дыккаттык менен 

түшүндүрүүнүн натыйжасында жаратылыштан төмөндөгү симметриялуу кооздуктарды 

табуу күтүлөт (1-сүрөт). 

 
1-сүрөт. Жаратылыштагы симметриялуу көрүнүштөр. 

 

Бул бөлүмдүн темаларын окутууда төмөндөгүдөй мазмундагы компетенттүүлүккө 

багытталган тапшырмаларды сунуштоого болот.  

Класс: VIII 

Тема: Трапециянын аянты 

Тиби: практикалык 

Деңгээл: II (продуктивдүү) 

Компетенттүүлүк: коммуникативдик (тайпаларда иштешет). 

Предметтик компетенттүүлүк: К1; К3 

Стимул: Учурда айыл жергесинде ар бир айыл өкмөткө караштуу жерлерде 

тургундар жер үлүшүн иштетишет. 1995-жылдан берки өлчөнүп берилген жерлерди 

көпчүлүк элдер кайра-кайра иштетишкендиктен, кайрадан өлчөөгө туура келет. Силер 

да жер үлүштөрүнүн аянттарын табууга жардам бергиле  

Тапшырманын берилиши: Жер үлүшүнүн эки каптал параллель жактары 100 м 

жана 150 м. 15 ар (сотых) жер аянтын алуу үчүн канча метр узундуктагы жер үлүшүн 

өлчөп берүү керек? Өлчөнүп алынган узундуктагы жер үлүшүнө  60 см жөөктөн канча 

жөөк алынат? 

Булактар: 1 га = 10 000 м
2 

;  1 км = 1000 м, 1 ар = 100 м
2
 

1 км
2 

= 1000 000 м
2 
; Sтрап. = (а+в)/2 * h . 

Текшерүү инструменти: 15 ар = 1500 м
2
 ;   1500 м

2 
= (100 м + 150 м) / 2 * h .   h = 

3000 м
2 

/ 250 м,     h = 12 м. 12 м : 0,6м = 20 

 Жообу:  12 м. 20 жөөк. 

Маселенин тууралыгын текшерүү үчүн ага тескери маселени окуучуларга өз 

алдынча түздүрүүгө болот.  
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Тескери маселе: Трапеция формасындагы 15 ар (сотых) аянттагы жер үлүшүнүн 

узундугу 150 м, 60 см ден 20 жөөк алынган болсо, үлүш жердин экинчи кыска жагын 

тапкыла. 

Турмушта геометриялык элементтер көбүрөөк пайдаланылаарын билебиз. Ромб 

түрүндөгү таманташты (брусчатка) пайдаланып короонун алдын кооздошкон. 

Төмөндөгү маселе устачылыкта геометриянын колдонулушуна багытталган. 

Класс VIII 

Тема: Фигуралардын аянттары   

Тиби: практикалык 

Деңгээл: III (креативдүү) 

Компетенттүүлүк: коммуникативдик (тайпаларда иштешет). 

Предметтик компетенттүүлүк: ПК1; ПК3  

Стимул: 1. Берметтин  атасы уста. Ал короонун алдын таман таш менен 

кооздоп чыгат. Анын өндүрүшүндө геометриялык фигураларды камтыган 

таманташтар бар. 5м
2
 аянттагы жерге таман таштарды төшөө  үчүн жактары 10 

см болгон ромб формасындагы канча таманташ сарпталат? 

Булактар: Sромб = (d1*d2)/2 ; 1м = 100 см;  1м
2
= 10 000 см

2 
; 5м

2
= 50 000 см

2
. 

Тапшырманын чыгарылышы: 
Ромбдун бир бурчун 60

о
 десек, анда ромбдун 1-диагоналы 10см, 2-диагоналы 

17,4см ге барабар болот. Мындан S= 10см*17,4см/2= 87см
2 

;  5м
2
= 50 000 см

2
 ; 50 000 

см
2
 / 87см

2
 ≈ 575;  

Жообу: 575 таманташ керектелет.
 
 

Жыйынтык. Учурдагы пайдаланып жаткан жалпы билим берүүчү мектептердин 

мамлекеттик стандарттарынын талаптарынын аткарылышы менен окуучулардын 

турмуштагы керектөөлөрүнүн, жаратылыштагы кубулуштарын пайдалануусун көрүүгө 

болот. Демек, билим берүү системасындагы реформанын жүрүшү окуучулардын терең 

билим алуусунда пайдалуу болуп жаткандыгын көрүүгө болот. Окутуунун жаңылануу 

процессиндеги аткарылып жаткан өзгөрүүлөр бир кыйла жылдардан кийин окутуунун 

оң натыйжаларын берээри алдыңкы иш-тажрыйбалардан байкалып турат. 
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