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Бш м беру саласындагы мемлекетпк саясаттын
принциптерш жузеге асыру «улттык жене жаппы адамзаттык кундылыктын, сонымен катар гылым мен практиканын нёпзвде жеке тулганын калыптасуына жэне
дамуына жагдай жасау болып габылады» [1].
Мектеп реформасынын ен манызды мэселеа —
бшм беру мазмунын курудын. гылыми H eri3iH аныктау мэселесш шешудщ бастауыш факторы саралау
болып табылатынын М. Ж. Жадрина атап керсеткен. 12].
Белгш галым В. А. Цусевтщ зертгеу жумысында
окушылардын барлык топтарын дамытуды ескеретш
саралап окыту эдютемесшщ негаш зертгеуге аса
кеньп бвлшген. Онын айтуынша, жалпы мектеп жагдайында муны iCKe асыруга болады жэне математи
каны саралап окытудын баска турлерга уйымдастыруга мумкщ болатын H eri3i болып табылады. [31
Гуманитарлык багыттагы мектептщ жогары сатысында математика йэщ муггшшйш; алдында
окушынын еанде калган бастапкы бш мж н жей жиынтыгын турленшру жэне азды-KenTi математикалык жалпы T yciH iK , онын мумюнд1ктер1 мен жепсTiK TepiH болашак кызмегге жэне алдагы уакытта
T y ciH iicri ету мэселеа туады.
Гуманитарлык багытка арналган оку швстемес!
ani калыптаскан жок жэне каз1рде тек алгашкы
кадамдар жасалынып жаткаиы белЩгЬ
K.a3ipri уакытта отандык кэагтпк орта бщм беру
мектептер1н калыптастыру журш жатыр. K9cimiK
мектеп-мамандандыру мектеб1 емес, онын максаты
окушылардын бей1мдшпне карай кандай да 6ip шыгармашылык салалардан жалпы бш м беру.
Республиканын мемлекетпк орта б ш м беру
мектептершдеп непзп багыттар: гуманитарлык, техникалык, физика-математикалык, экономикалык бо
лып табылады. Bi3re белгш гуманитарлык багыт уш
KecirrriK салага белшедд: философия-гуманитарлык
гылымдар, филология-лингвистикалык, филологиякеркеменер. KecirrriK салалардагы математиканы
окыту максаттары уксастык принциптерше байланысты шартты турде б1рлескен жэне K ecirrrik салага
сэйкес окьпу багыты деп тусшем!3. * ;. *
Материалдын келем мен ер алуандыгы оны окып
бшу/ун терендагш аныктамайды, ейткеж арнаулы сыныптарда олар мулде баскаша болады: кез келген
математика такырыбынын мазмуны таусылмайды.
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Сондыктан, H eri3ri мектептердщ гуманитарлык
курстары, математика угымынын жеткшжп кендтн
камтамасыз етщ, математикалык тасвдердщ эр турл!
шарттарын курастырып, окушылардын жогары мектептерде эр турл! кэсштж салада окуын жалгастыруга мумюнд1к бередк
Окыту мазмунына «косымша* сурак ен пзу
окушыларга математиканын байлыгын кврсету, ма
тематикалык идеялардын эр алуандыгын жэне eMip
бойы дамып келе жаткан гылымга кепшшктщ кызыгушылыгын тугызу жэне калыптастыру сиякты
окытудын H eri3ri максатын кездейд!. Ол саралап
окыту жагдайында ете манызды болып табылатын
математиканы оку кызыгушылыгын ояту жэне нактылыкка уксастыктарынын квпшшпн окушылардын
мумкшшшпн дамыту ушш кврсету кажет.
Осындай шаралар окушылардын санасындагы ма
тематиканы накты есептеулермен, формулалармен
жэне кептеген тэалдерд! жатгап, дэлме-дэл орындалатын коп ережелерден туратын катып калган
гылым деген TyciHiriH талкандайды. Сонымен катар,
математика ойлауга мэжбур етедд жэне ен бастысы
математика ойлауга, сэйлеуге, жазуга уйрефи,
Арнаулы емес бш м беру туралы айтсак, онда ма
тематиканын гуманитарлык курсы Казакстан
мемлекетяНщ окугбшм Млниеголшшн буйрыгымен
бектлген базистж оку жоспарынын талаптарынын
орындалуын камтамасыз етедк Кашанда бш м беру
мазмуны оку максаты мен математикалык дайындыкка койылатын талаптар аркылы аныкталады.
Жалпы бйшй беру мектептер!ндеп гуманитарлык
багыттагы 10-11 сыныптарында кэсштж саралауды
1ске асырып математиканы окыту мазмунына койы
латын непзп талаптар тэмендегщей:
— гуманитар багыттагы кэсйитк орта мектеп-

mepiHde математиканы окыту Mindemmi турде болу
керек;
— базалык, математикалык дайындык,ты кецейтт
талык,тыратын ок,ыту магиунында жалпы ядро, негШ
балуы керек;
—гуманитар багыттагы математика багдарлама
сынан баска болашак, мамандыгына к,ажет болатын арнайы математика мен ойлангыштык к,абыетш арттыратын Mindemmi тараулардан баска, косымша тараулар ёнгШфг muic.
— гуманитар багыттагы сыньт окушыларына ар
налган математикадан оку цуралдарыныц барлык,
mypAepi edicmeMeci жагынан, mini бойынша ж энеж ат тыгулар жуйесшен иллюстрациялык, децгеш бойынша
сапалык, айырмашылыгы болу керек.

Математиканы окыту мазмунынын квсотпк са
ралау ерекш елт мектепте математиканы окытудын
эдютемелж жуйесжщ непзп дамуы тенденцияларын
карастыру, онын мазмунын саралау тургысынан ма
тематиканы оку пэн! ретшде спецификасын караст'ыруда болып табылады.
Коф мдык-гуманитарлык багыттагы орта мектептер ущш когамдык-гуманитарлык мамандандыруга
багытталган окулыктар жасап, программалык (багдарламалык) камсыздандыруды талап етедг
Бул жерде окушылардын кандай болсын гумани
тарлык мамандыкты жете игеруге кажет математи-

калык дайындыктарыныц 1ргетасын беюте тусетш
оку материалын сурыптап алуды айтамыз.
KecinTiK сыныптарда окушыларга кажетт1 к е с й т к
багдар беруге ыкпал жасау ушш мектеп математикасында колданбалы есептерд1 карастыру кажет. Сонымен катар, «турмыстык» математиканы окулыкка
ещцру керек.
Гуманитар багыттагы мектептерде жэне сыныптарда гуманитарлык гылымга байланысты окушылар
дын бастапкы кызыгушылыктарын 6 e K iT in калыптастыруды уйгарады. Сондыктан, математика куралдарымен математикалык моделдеу жайлы дурыс кезкарастарын калыптастыруды камсыздандыру кажет
жэне тарихи зерттеулер ушш болжамды (гипотезаны) куруда колдануды уйрету кажет колданбалы
есептерщ шешуде есептеу математикасынын элементT ep iH колдануды, сонын iu iirm e жуык a a ic T e p a i кол
дануды окытуда уйретудщ мэш зор.
Эр турл1 оку орындарынын оку тэж1рибелерш
зерттеу нэтижелершщ: 6 ip i математикалык моделдеу
элементтерш математика курсына енпзу болып табылады . С оны мен катар, матрицалы к алгебра
элементтер1, графтар теориясы, математикалык ло
гика, тендеулерд1 жуыктап шешу a flicT ep i жэне т.б.
осындай сурактарды енпзу мэщи болып табылады.
Бул такырыптарды окытуда сурактардын баяндалу
эдца, келтаршетш мысалдары окушыларга TyciHiicri
де кызыкты болу керек.
К э сш т ж мектептердщ жумыс тэжipибeciнeн
кэагтпк-багытгалган математика курсыньщ когамдык-гуманитар 10-11 сыныптары бар мектептерде
окыту мумюндшшц бар ек ен д тн керем1з. Мунда,
багдарламага аздаган езгер1стерд1 ен пзу аркылы
окушылардын сан туралы бш м ш жуйелецщрш, тендеу, теназд1ктер жэне олардын жуйелерш окыту га,
дербес компыотерщ колдану икемдшктерш арттырып, статистика элементтерш карастыруга молырак
кенш белу кажет.
Усынылган ашстеме бойынша мазмунды-логикалык сызыктарды ecKepin, курстын материалдарын
салмакты мазмундау темендегщей icKe асырылуы ке
рек:
1) окушылардагы бурын алган бипмдерше жана
кезкараспен карап, жана тургьщан кабылдауларын
кацыптастыру максатымен;
2) 9p6ip енпзшетш жана угым кем дегенде мазмунда eK i-у ш рет кездесу керек. Бул курста, бел1мдер
арасындагы iu iK i байланыстын бар екендтн керсетед1
жэне олардын жаксы кабылдауына, угынуына ыкпал
erefli;
3) окушыларга аз куш жумсау нэтижесшде icKe
асыруга болатындай суреттер жэне толгаулардын болуы. Бул жумыска мвлшерл1 уй жумысы жэне баска
бакылау сипатгагы жумыстар кемектесе алады.
Окытудын мазмуны математикага келес! мумкш
жолдарды KepceTyi керек: Ежелден бгздщ кунге
дейш; Терминологиялык жол; Атакты галымдардын
тулгасы аркылы; Карапайымнан ку рдел ire; Сипаттау мен аныктау аркылы; Математикалык гылымнын
шыгу тепмен; Tipi математика. ■
Эдютеме бойынша окушылар угынатын H e ri3ri
математикалык угымдар: координаталар, сандар,

жиын жэне жиындагы кейбф курылымдар, функ
ция, KenicTiKTeri геометриялык фигуралар жэне оларды бейнелеу ерекшелктер1, матрица.
Heri3ri математикалык угымдар эщстемеде келес!
колданбалы есептерд1 шешу аркылы карастырылады: стохастикалык есептер, ойындык есептер, опти->
мизациялык есептер, моделдер, тен и м кабылдау.
K ,a3ip ri замангы математиканын калыптасуы
темендегщей окытылуы кажет: математика-когамдык
мэдениеттщ 6ip белш ретшде, математикага, бш м
жэне адам ic-эрекетш щ эртурлг саласындагы интеллектуалды мэселелерд1 шешуде математика жэне ма
тематиканын anicTepfli колдану орыны мен ролше
корнект1 саясаткерлердщ , б ш м ж эн е мэдениет
кызметкерлершщ кэзкарастары аркылы окытылуы
кажет. Сонымен катар, Ka3ipri заман математикасынын калыптасуыныц непзг! кезендер1, Ka3ipri заман
математикасынын курылымы окытылуы кажет.
Математиканы окытудын максаттары мен м1ндетTepiH аныктаудын турЛ1 амалдарын талдай отырып
(А. И. Маркушевич'Нн, Б. В. Гнеденконын, J1. Д. Кудрявцеванын, В. В. Фирсовтыц жэне В. А. Гусевтыц
жумыстары), осы максаттардыц H e ri3 ri уш блогын
атап кврсету керек.
Мектепте математиканы окытудыц максаттарыньщ 6 ip iH m i блогы барлык окушылардын толык базалык математикалык б ш м алуымен байланысты.
Бул блок багдарламага енген пэннщ гылыми мазму
ны жэне сэйкес окыту куралынын жуйеамен аныкталады. Математиканы окытудын максаттарыныц
екмиш блогы окушылардын н еп зп касиеттершщ
калыптасуымен байланысты, оган енетш H e r i3 r i
курастырушылар: жеке адам касиет!, ойлау тэрбиесш
курастыратындар, дедуктивтж ойлау, абстрактшеу
кабшет1, жалпылау, мамандандыру, угымдарды анык
тау, тустктем елер курастыру, койылган мэселелерд1
шешу кабшеттер1, корытынды жасай бшу, объект!
талдай бшу, оныц магынасын мушелеу, одан дербес
жагдайларды бел in алу, сурактардын непзп койылымынан схемага коше б1лу; ойлаудын TapTi6i жэне
киын жагдайлылыгы (нактылык, жинакылык, ойдын
созбен анык жетюзшу^ е з зейшш epiK Ti баскару
жэне шогырландыру кабшет1, бакылай бшу). Мате
матиканы окытудын максаттарыныц ушшши блогыныц курамына баска мектеп пэндерше койылмайтын максаттар енед1. Мысалы: окушыларды ауызша
жэне жазбаша математикалык тшде сойлеуге уйре
ту, 9 c ip e c e тэртш, нактылык, ашыкгык, кыскаша ж э
не H eri3fli турде ойын жетюзе бшу; математикалык
куралдар мен аспаптарды колдана бшу жэне дагдылану; акикат кубылыстар мен урдютердщ математи
калык моделдерш курастыра бшу; K en icT iK T eri K ep iHiCTepfli калыптастыру; математикалык интуицияныц
дамуы.
Осыдан, математика жэне математикалык бш м
болашак мамандыкка дайындык ушш кажет. Ол ушщ
алгебрадан, математикалык талдаудан, ыктималдык
теориясынан жэне статистикадан б ш м керек.
Бастапкы бш м берущц прагматикалык максаты
окыту мазмуныныц адамныц кундел1кт1 eMipfleri
карапайым кажеттшктерш камтамасыз e T in отыруын талап етед1, ягни сатып алудагы есептеулер, са3

лыктын таяемш есептеулер1 жэне т.с.с., табиги тише
математикалык терминологияны жене символиканы
колданудын карапайым жагдайлары.
Осылайша, прагматикалык максат бул математи
калык сауатгылыктын калыптасуы болып табылады.
Ол адамнын e M ip iH e арналган, K a 3 ip ri когамда
примитива денгейде е з ш -е з! камтамасыз ету
мумк1н д т ушш, орындаушылык денгейде карапайым енбек эрекетж орындау мумюндт ушж бастапкы 6iniM берудщ ж е тк ш к т т туралы тезис сэйкес
келий. Бул магынада математикалык сауаттылык
когамда адамнын езшдж кызмет ету мумюндтжн
непзж курайтын бйимдер} мен икемдшктержж жиынтыгы реггшде кабылданатын функционалдык сауаттылыктын кажетп компонент} болып табылады.
Математиканы окытуда функционалдык сауаттылыкты калыптастыру математикалык бшм берудж
бастапкы сатысында етедк Окытудын ортангы
бвл1мшде математикага K ip icn e жузеге асырылады,
онда непзп максат окушыларды жуйел1 курстарды
кабылдауга дайындау жэне адамнын кундёшкр
кеб!рек колданатын урдютер (жэй жэне ондык
белш ектер) туралы практикалык мазмунды
кер1н1стермен бастапкы математикалык биам беруш
толыктыру орын алады.
Усынылып отырган эдютеменж мазмунды-логи-

калык сызыктары окытудын келеа максатгарын icKe
асыруга багытгалу керек:
— окушы-гуманитарларга математиканын жанжактылыгы туралы дурыс эсер калыптастыруга жэне
курс материалын мазмундау ушш бейгш TipeK базасын (корын) куруга квмектесу керек;
— Heri3ri математикалык угымдардын пайда болуынын табигилыгын жэне куюлгер1 K e c i n шиллмеген угынудын кол жетерл^к екенж керсету;
— математикалык инструментарийдщ ^ м кщ щ п
жайлы T y c i H i K 6ep in , карапайым мысалдардын
непзж де онын мамандык саласында колданылуынын
орынды екешн керсету;
— окушыларга жаратылыстык жэне гуманитарлык гылымдарды карама-карсы кою кате екенж
TyciHyre квмектесу.
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