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Анықтама 

• Динамикалық математика бағдарламалары (ДМБ)– 
интерактивті математикалық модельдерді салуға мүмкіндік 
беретін компьютерлік бағдарламалар (Хохенвартер, 
Хохенвартер, Крейс & Лавица, 2008). 

• Мысладар: GeoGebra, Cabri, Geometer`s Skethcpad, Живая 
геометрия, Математический конструктор 



Суреті 

(Dreamccs, 2009) 



Алғышарттар 

•Технологиялардың мүмкіндігі үлкен. 

•ҚР білім жүйесін ақпараттандыру 
бағадарламасында ерекше кӛңіл бӛлінген. 

•Сабақта қолдану қарқыны тӛмен. 



Мақсаты 

•Бір Зияткерлік мектебінде 
математика пәні мұғалімдерінің 
динамикалық математика 
бағдарламаларын (ДМБ) қолдану 
тәжірибесін зерттеу 



Зерттеу сұрақтары 

•1: ДМБ қолдануға қандай факторлар әсер етеді? 

•2: ДМБ қалайша қолданылады? 

•3: ДМБ қолдануда қандай қиыншылықтар бар?  



Білім берудегі ақпараттық коммуникациялық технологиялар 
(АКТ) 

Әсер ететін 
факторлар және 
қиындықтар 

(Мартинович & 
Жанг, 2012) 

 Сенімдер және 
интеграция (Ким et 

al, 2013) 

Сенімдер (Пажарес, 
1992; Каган, 1992) 

Математикадағы АКТ 

Болашақ мұғалімдер 
кӛзқарасы (Хаззан, 
2002; Биргин et al, 

2009) 

Мұғалімдер 
кӛзқарасы (Гувен et al, 
2009; Хамбари, 2010) 

Математикадағы ДМБ 

Педагогика және ДМБ 
(Уебб & Кокс, 2004) 

ДМБ жайлы сенімдер 
(Чан, 2014; Столс & 

Крейк, 2011) 

ДМБ арқылы сабақ беру 
(Синклер, 2003; Златан, 

2013) 

Әдебиет 



Зерттеу әдісі және қатысушылар 

•Сапалы кейс стади (Кресвелл, 2014). 

•5 математика мұғалімі. 

•30-40 минут жеке интервью. 



Нәтижелер байланысы 

ДМБ 
қолдануға 

әсер 
ететін 

факторлар 

ДМБ 
сабақта 

қолданылуы 
Қиындықтар 



№1 сұрақ нәтижелері: ДМБ қолдануға 
әсер ететін факторлар 

•Оқушылардың қызығушылығы 
артады 

•Сабақтағы уақытты үнемдейді 

•Орта: мектеп, жобалар 



№1 сұрақ нәтижелері: ДМБ қолдануға 
әсер ететін факторлар 

•Оқушылардың қызығушылығы 
артады 

•Сабақтағы уақытты үнемдейді 

•Орта: мектеп, жобалар 

 

Сенімдер (Пажарес, 
1992; Каган, 1992) 



№2 сұрақ нәтижелері: Интеграция 

• Сабаққа дейін: 

• Жекеше > топпен 

• Сабақ кезінде: 

• Кіріспе 

• Ӛздік жұмыс 

• Қорыту 



№3 сұрақ нәтижелері: Қиындықтар 

•ДМБ кіріктірілген сабақтарды 
дайындау кӛп уақыт қажет етеді 

•Білім жетіспеушілігі, жазылған 
инструкция болмауы 

 



Шектеулер 

•Қатысушыларды таңдау әдісі (субъективті 
бағалау) 

•Зерттеуде бір ғана әдіс қолданылған 



Ұсыныстар 

•Біліктілікті арттыру курстарын ӛткізу (Биргин et al, 
2009) (RQ 1) 

•Әдістемелік кітапшаларды дайындау(RQ 2) 

•Қолдануға дайын болатындай материалдар 
жинағын құру (Элис-Монаган, 2010) (RQ 3) 



Назарыңызға рахмет! 

•Сұрақтар? 


