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2015-2017 жылдардағы бітірушілерді оқыту тəсілдерінің 
айырмашылығы. Соның ішінде технологияларды қолдану 
арқылы оқыту. 

● Оқушылардың математика сабағында тақырыпты 
тұжырымдамалық түсінуіне технологияның əсері

● Мұғалімдердің математика сабағында техногиялармен 
жұмыс жасаудағы қиындықтар мен қорытындылар
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• Рефлексия
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Халықаралық бакалавриат мектебі 
жүйесі бойынша оқыған 2015-2017 
жылдардағы бітірушілер

• Сабақта есептеу 
технологияларын қолдану 
рұқсат етілген.

• Шешу əдісі бірдей есептер 
жоқ, мұғалімнің мақсаты пəн 
тақырыбын тұжырымдамалық  
түсінуге үйрету. 
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• Үлкен көлемдегі үй жұмысы
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Мəселенің қойылуы
НЗМ ХБ мұғалімдерінің алдында келесідей мəселелер 
туындады:

• Мұғалімге оқушылардың өткен тақырыпты терең 
түсінуіне жету қажет

• Пəн бойынша сабақ сағаты өзгеріссіз қалады. 
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Ұсынылған шешімдердің біреуі
1. Есептеу технологияларын қоладануды тақырыпты 

тұжырымдамалық түсіну құралы ретінде ынталандыру 

● Texas Instruments 84 CE калькуляторы

● Wolfram alpha

2. Үш өлшемді сызбаларды көзбен шолу үшін тегін графикалық 
пакеттерді қолдану 

● Geogebra



Функцияның барлық коэффиценттерінің графикке 
əсері. Дəрежелік функция мысалы:

y=a×bx-c +d

• Орта мектепте дəстүрлі тəсілмен 

• ХБ мектебінде

Графиктің өзгерісін зерттеуге арналған есеп 
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ХБ мектебінде

• Оқушы барлық графиктерді калькуляторда немесе 
қолданбалы математика пакетінде салады

• Оқушы дайын нəтижені зерттейді жəне оны түсіндіруге 
тырысады

• Жалықтыратын жұмыс мөлшері кемиді, оқушы есепті 
шешудің жалпы алгоритміне көңіл бөледі

Графиктің өзгерісін зерттеуге арналған есеп 



Haese mathematics. Mathematics SL. 3rd edition. 2012
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• Оқушының есептеу қабілеті нашарлады

• Технология көмегімен жəне қолданылмай 
орындалатын тапсырмаларды араластыру
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Технология қолданғануымен не өзгерді
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бермей, есеп шығару алгоритмін түсіну мен талдауға 
көңіл бөлу

• Оқушы математикада технологияны қолдану арқылы 
шешілетін есептің жиынын қалай кеңейетінін түсінеді
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уақыты есеп алгоритміне талдау мен шолу жасауға емес, 
есептеу бөлігіне кетеді 

• Технологияны қолдану есепті шешу процедурасына емес, 
түсінуге көңіл бөлуге мүмкіндік береді

• Технологияны қолданып жəне онсыз шығаруға арналған 
есептерді ұсыну оқушының технология мен 
математикадағы өзгерістер бір- біріне қалай əсер ететінін 
бағалауға мүмкіндік береді



Назарларыңызға рахмет!




