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ориентировать студентов на множество вопросов научно-технического характера, 
побуждать к активному поиску знаний межпредметного характера. 

Основной целью информатизации системы образования Республики Казахстан на 
современном этапе является создание единой образовательной информационной среды, 
позволяющей на основе использования новых информационных технологий повысить 
качество казахстанского образования, обеспечить равные возможности гражданам на 
получение образования всех уровней и степеней, а также интегрировать 
информационное пространство Республики Казахстан в мировое образовательное 
пространство. 

В результате реализации Концепции будет сформирована эффективно 
функционирующая казахстанская модель образования, достигнут качественно высокий 
уровень обучения и подготовки кадров, позволяющий Казахстану занять достойное 
место в современном мире. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ МОТИВАЦИЯЛЫҚ ЖƏНЕ БІЛІМДІЛІК САПАСЫН 
КӨТЕРУ МАҚСАТЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 

 
Шинтимирова Амина Камешовна, 

Рудный қаласы əкімдігінің  
«№7 мектеп-гимназиясы» КММ 

Математика пəні мұғалімі 
 

Аннотация 
Мектептік курста «математика» пəні сабақ кестесінің алдыңғы қатарларының бірін 

алып тұрады, дегенмен басқа пəндер оқушылардың рухани мүдделерінде математиканы соңғы 
орындарға ысырады. Жоғарғы сынып оқушыларынан алған сауалнамада математика «сүйікті» 
пəндердің соңында жүреді. Оқушылар көп жағдайларда математикалық білімнің өмірдегі 
қажеттігін жете біле бермейді, мамандық таңдауда математикалық білімді қажет ететін 
салаларды сирек таңдайды.  

Қазіргі заман мұғалімі қандай болу керек жəне бүгінгі математика сабағы қандай болу 
керек?  

Осы мəселелер төңірегінде мақалада жаңартылған оқу мазмұны аясында оқушылардың 
мотивациялық жəне білімділік сапасын көтеру мақсатында математикалық құзіреттілігін 
дамыту бойынша автор өз тəжірибесімен бөліседі. 
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Аннотация 
В школе предмет «математика» занимает одно из первых мест в расписании уроков, 

хотя другие дисциплины вытесняют математику на последнее место в духовных интересах 
учащихся. В опросе старшеклассников математика находится в конце «любимых» предметов. 
Школьники часто не знают о необходимости математического образования в жизни и редко 
выбирают области, которые требуют математических знаний при выборе профессии. 

Каким должен быть современный учитель и каким должен быть сегодняшний урок 
математики? 

Автор в статье делится своим опытом в развитии математической компетенции с 
целью повышения мотивации и качества знаний школьников при обновленном содержании 
образования. 

Abstract 
At school, the subject of "mathematics" occupies one of the first places in the timetable of lessons, 

although other disciplines displace mathematics in the last place in the spiritual interests of students. 
In a survey of high school students, mathematics is at the end of “favorite” subjects. Schoolchildren 
often do not know about the need for mathematical education in life and rarely choose areas that require 
mathematical knowledge in choosing a profession. 

What should be a modern teacher and what should be today's lesson in mathematics? 
The author of the article shares his experience in the development of mathematical competence 

in order to increase the motivation and quality of schoolchildren’s knowledge with updated content of 
education. 

 
Түйінді сөздер: математика, білім, мамандық, мұғалім, сабақ, мотивация, сапа, 

құзіреттілік. 
Ключевые слова: математика, знание, профессия, учитель, урок, мотивация, качество, 

компетенция. 
Keywords: mathematics, knowledge, profession, teacher, lesson, motivation, quality, competence. 

 
Қазіргі заманғы мектептің маңызды мақсаты оқушылардың қоғамдағы 

мүмкіндіктері мен тұлғалық қабілеттерін еркін жүзеге асыру үшін олардың 
шығармашылық ойын жəне мардымды іс-əрекетін қалыптастыру болып табылады. 
Л.Н.Толстой мұғалімдерге арнап былай деген екен: «Оқушыны ғылыммен 
тəрбиелегің келсе – өз ғылымыңды сүй жəне оны жетік біл, сонда ғана оқушылар 
ғылымды сүйеді, ал сен оларды тəрбиелей аласың». 

Менің жұмыс істеп жүрген əдістемелік тақырыбым бірінші жыл емес, жəне 
кездейсоқ таңдап алынған жоқ. Ол мектептің «Оқу-тəрибе үрдісін 
индустриализациялау жағдайында білім беруді жетілдіру» тақырыбымен жəне 
əдістемелік «Сапалы білім берудің негізі – ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар» тақырыбымен, олардың міндеттерімен ұштасып жатыр. Негізінен 
жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке жəне сапаға бағытталған бағдарлама. 

«Математика» пəні сабақ кестесінің алдыңғы қатарларының бірін алып тұрады, 
дегенмен басқа пəндер оқушылардың рухани мүдделерінде математиканы соңғы 
орындарға ысырады. Менің жоғарғы сынып оқушыларынан алған сауалнамамда 
математика «сүйікті» пəндердің соңында жүр. 

Мен, мұғалім ретінде, өзімнің міндетім деп, оқушыларға білім алуға көмектесу 
үшін оларда экономиканың математикалық моделін құруды үйрету, аталған 
ғылымды қоғамдық құбылыстарда, тарих мəселелерін зерттеуде, тілдерді меңгеруде, 
т.б. қолдана білуді үйренуге мүмкіндік беретіндей білім беруді, білік жəне 
дағдыларды қалыптастыруды қажет деп түсінемін. Жаңартылған білім берудің 
маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра 
отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тəжірибе жасау, АКТ 
–ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс 
жасай білуі.  

Менің педагогикалық жүйемнің негізгі қағидалары болып табылатын мыналар: 
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 білім берудегі гуманизация; 
 оқытудағы тұлғалық бағытталу; 
 ынтымақтастық педагогикасы; 
 танымдық жəне шығармашылық қабілеттерді дамыту; 
 жас ерекшеліктерін ескеру.  
Тəжірибенің туу жəне орнығу шарттары 
Менің мектебімнің оқушылары қала балалары болғанмен де, көп жағдайларда 

математикалық білімнің өмірдегі қажеттігін жете біле бермейді, мамандық таңдауда 
математикалық білімді қажет ететін салаларды сирек таңдайды. Қазіргі заман 
мұғалімі қандай болу керек жəне бүгінгі математика сабағы қандай болу керек? Осы 
сұрақтар мені əрдайым ойландырады. 

Математика сабағы – бұл мұғалім мен оқушының əріптестігі, мəселені бірлесіп 
шешу, қиын мəселелерді шешуде мұғалім олардың қисынды ойлауына, 
шығармашылық қабілетін ашуға жағдай туғыза отырып, бағыт бере отырып, əрбір 
баланы соңына ертуі. Оқушыларды заманауи қоғамдық өндірісте еркін бағдарлау 
білігін қалыптастыру үшін жəне өз білімдерін белсенді қолдана алу қабілеттерін 
дамыту үшін математика пəні мұғалімінің алдында əбден белгілі мəселелер тұрады. 
Міне, осы негізде ғана мектептік математиканы терең игеру, мұғалім мен оқушының 
арасында ынтымақтастық болады. 

Менің тəжірибемнің басты педагогикалық идеясы – табысқа жетуге, танымдық 
сезімнің қуанышына, шынайы мүддеге, тұлғаның өзіндік дамуына, адам болудың 
басты роліне негізделген қыспақсыз ілім. 

Менің идеямды өмірде іске асыру үшін маған не қажет болды: 
- жаңартылған білім берудің жаңа мазмұнымен танысу жəне жұмысыма жаңа 

педагогикалық технологияларды енгізу; 
- сабақтарымда балаларға жанға жайлы қолайлы атмосфера құру, 

жанашырлық, астасу, т.б. 
- балаларды қызықтыратындай үнемі əр-түрлі əдіс-амал, тəсілдердің 

шығармашылық ізденісі; 
- жұмысымның өзіндік тəжірибесін жинақтау жəне əріптестерімнің 

тəжірибелерін байқап көру. 
Əрбір сабақ нəтижелі болуға тиіс, жəне оқушыларды белсенді шығармашылық 

əрекетке баулығанда ғана соған жетуге болады. Оқушының алдына қойған мəселені 
өз бетімен қаншалықты шешуіне байланысты, оның білімінің тиянақтылығы туралы 
соншалықты айтуға болады. 

Өзектілігі жəне өміршеңдігі. 
Оқушылардың мотивациялық жəне білімділік сапасын көтеру мақсатында 

математикалық құзіреттілігін дамыту жаңартылған білім бағдарламасын қолдану 
жағдайында оның жүзеге асуының құрамдас бөлігі болады. Мектеп əлеуметтік 
мəселелерге бет бұрып, өмірмен тығыз байланыста болу керек. Адамның еңбегі 
қиындауда, оның кəсіби дайындығының сипаты өзгеруде. Адамдардың тіршілік 
əрекеттерінің жаңа шарттары олардың шығармашылық күштерінің қолданысына кең 
жол ашады.  

Осы белсенді шығармашылық күштерді бала жастан бастап-ақ кəсіпке, 
қоғамның жан-жақты құндылықтарына телуде мектепте танымдық əрекеттерді 
меңгеру кездерінде қалыптастыру керек. 

Ғылыми-техникалық прогрестен, өмірдің жаңа шарттарынан туындаған қазіргі 
кəсіптің көпшілігі ақыл-ойдың жəне физикалық мехнаттың қосылысын талап етеді. 
Мұнда жай ғана орындаушылық емес, шығармашылық шешім, күрделі де шетін жай-
жапсардағы жедел бағыт-бағдар керек. Жалпы білімдік базасындағы өз кəсібінің кең 
жəне терең білімі іс-əрекеттің түрлі көріністерінің арасындағы өзара байланыстарға 
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бағдарлану ретіндегі қазіргі өндірістің тиімділігінің факторы болып қала береді. Бұл 
ғана емес, дүниетанымдық, өмірлік айқындама, тынымдылық есті тəртіп көп нəрсені 
шешеді. Мұның бəрі мектептік жылдарда мектеппен де, отбасымен де, қосымша 
білім беру мекемелерінің кең тармақтарымен де бір нысанға келтіріледі. 

Оқушылардың мотвацициялық жəне білімділік сапасын көтеру мақсатында 
математикалық құзіреттілігін үнемі дамыту арқылы жаңартылған білім мазмұнын 
іске асыру біздің жалпыхалықтық үлкен іске қатысымызды ашып көрсетеді. 

Жаңартылған білім мазмұны оқыту арқылы өскелең ұрпақтың сан қырлы 
дайындығын таным əлемінде де, дүниетанымда да, еңбекке психикалық жəне 
практикалық дайындауда да, ақиқатты эстетикалық игеру облысында да, ең бастысы 
– қоғамның адамгершілік нормаларын бойға сіңіріп, оны əрбір адамның өз 
тіршілігінде жүзеге асыруында да қажет ететін мəселелерді қояды. 

Мотивациялық жəне білімділік сапасын көтеру мақсатында оқушылардың 
зияткерлік-логикалық, эмоциялы-жігерлі үдерістерін дамытатаын танымдық 
мехнаттарын жəне шығармашылық ниет-мақсаттарын енгізу арқылы қамтамасыз 
етіледі. 

Тəжірибенің теориялық базасы. 
Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, əлемдік білім 

беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тəрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге 
байланысты болып отыр. Себебі білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің 
мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер 
ұрпаққа қоғам талабына сай тəрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық 
іс-əрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мəселелердің бірі. 

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мəліметтер ағыны 
күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, 
талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі 
білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас 
ізденімпаздығы мен шығармашылық жеңісімен келмек. Сондықтан да əрбір 
оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 
шығармашылыққа тəрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 
технологияны ендіруді міндеттейді. 

Оқушылардың білім деңгейіне мезгілімен айқын, дəл баға беру олардың білімге 
құштарлығын арттыруға түрткі болары сөзсіз. Сонымен қатар оның тəрбиелік 
маңызы да зор. Сол себепті тапсырмалар оқушылардың тек білімінің деңгейі ғана 
емес, олардың күтілетін нəтижелерге жетудегі əрбір қимылы, яғни əрбір іс-əрекеті 
тексерілетіндей етіп жасалады. Сонымен қатар төмендегідей ғылыми негіздемеге 
сүйене отырып, оқушылардың құзіреттіліктің үш деңгейіне жетуге мүмкіндік алуына 
жағдай жасалады. Оқушылардың құзіреттіліктің бірінші деңгейіне жетуін тексеру 
үшін дəстүрлі оқу есептері пайдаланылады. Екінші деңгей қарапайым өмірлік мəні 
бар есептер шығару көмегімен жүзеге асырылады. Үшінші деңгейге жетуін тексеру 
үшін ұсынылған өмірлік жағдаятты өз бетінше «математикаландыру» қажет етілетін 
күрделі тапсырмалар құрастырылады. Мұнда оқушы жағдаяттағы математика 
құралдарымен шешілетін негізгі проблеманы анықтайды, соған сəйкес оның 
математикалық моделін құрады. Одан кейін қойылған математикалық есепті шешу 
жолдарын ойластырады, математикалық тұжырымдамалардың көмегімен оны 
шешеді. Бұл əрекет тапсырмада қарастырылған жағдаяттың жеке ерекшеліктерін 
ескере отырып, есеп жауабын тұжырымдаумен аяқталуы қажет. 

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 
Өйткені қазіргі заманда елдің бəсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 
парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына 
сəйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи əдіс-тəсілдермен оқытып, ой-өрісі кең, 
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саналы, еркін азамат етіп тəрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Оның 
үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл үрдістің жалпы білім беретін 
мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Жоғары оқу орындарының студенттеріне мемлекеттік тілді 
оқытып-үйретудің кəсіби бағдарлы, қатысымдық жағын күшейту, сөйтіп, оны ұлтаралық 
қатысым құралына айналдыру талабын қойылып отыр. Қазақ тілінің қоғамдағы қатысымдық 
қызметінің деңгейін көтеру үшін, оны студенттерге кəсіби бағытта оқытып - үйрету 
қырынан жандандыру керек. Тіл үйрету жұмысы - өте күрделі процесс. Оны меңгеру 
керек.Кəсіби қазақ тілін оқытуда интерактивті оқыту технологиясын қолдану арқылы өмірде 
болып жататын түрлі жағдаяттарды, дидактикалық талаптар тұрғысынан екшеп алған соң, 
тілдік жағдаят жаттығуларына айналдыра білу керек. 

Аннотация 
Актуальность. Цель. Для студентов высших учебных заведений предъявлено требование 

усилить профессионально-ориентированную, коммуникативную сторону обучения 
государственному языку и превращать ее в средства межнационального общения. Для 
повышения уровня коммуникативной деятельности казахского языка в обществе необходимо 
активизировать его обучение студентов в профессиональном направлении. Работа по обучению 
языку-очень сложный процесс. Его надо освоить. С использованием интерактивной технологии 
обучения в преподавании профессионального казахского языка необходимо превратить 
различные ситуации, происходящие в жизни с точки зрения дидактических требований, в 
упражнения языковой ситуации. 

 
 

Аbstract 
Relevance.Goal.Students of higher educational institutions are required to strengthen the 

professionally-oriented, communicative side of teaching the state language and turn it into a means of 
international communication. To increase the level of communicative activity of the Kazakh language 
in the society it is necessary to activate its training of students in the professional direction. Work on 
language learning is a very complex process. It must be mastered. 
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