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ӘОК 377
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Ғылыми жетекші – А.Сарсекеев
Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан соң, елдегі білім беру жүйесі үшін де тәуелсіздікке
ие болуы қажеттілігі туды. Осыған дейін қолданылып келген оқулықтар мен оқу құралдары
заман талаптарына сай болмай шықты. Ел ішіндегі кӛптеген педагогтар мен әдіскерлерге
жаңа мектеп оқулықтарын жазу міндеті жүктелді. Алайда, бұл міндеттің толыққанды
орындалуы үшін 10-15 жылдық уақыт аз болды және оның себебі алдымен елдегі оқулық
жазу мектебінің болмауында. Жетпіс жыл бойы орысша жазылған оқулықтардың
аудармалары қолданылып келді десе де болады. Конкурс жарияланғаннан кейін аз уақыт
ішінде дайын оқулықтар жазылып шыға келді. Оқулық жазу практикасы кӛрсеткендей,

1349

жақсы оқулық аз уақытта жазыла алмайды. Қазіргі қолданыстағы оқулықтар осыған дәлел.
Сондықтан Қазақстан оқулықтарының күні әлі тумағанға ұқсайды.
Тұжырымдарымыз дәлелді болуы үшін қолданыстағы оқулықтардың кейбіреулеріне
тоқталып ӛтелік. Елдегі 8-сынып бойынша алгебра оқулығының авторының бірі
А.Н.Шыныбеков [1] болса, енді бірінің авторлары А.Әбілқасымова бастаған ұжым [2].
А.Әбілқасымова оқулығында математикалық ойды қазақ тілінде дұрыс
тұжырымдаумен байланысты кемшіліктер жиі кездеседі. Айталық, аталмыш оқулықтың 11бетінде «1-жағдай нәтижесінде рационал сан шығады, ал 2-жағдайда шексіз периодты ондық
бӛлшек шығады» делінген. Сонда «шексіз периодты ондық бӛлшек рационал сан емес» деген
қорыту жасауға болады, ал ол – қателік (12-бет). 36-бетте «
» себебі «х-теріс емес сан»
деу орынсыз, ӛйткені бұл тұжырымдар бір ойды білдіреді, яғни біреуі екіншісінің себебі
емес. «...мәтінді есептер ...жасанды түрде шығарылуы мүмкін» («жасанды түр» деген ұғым
жоқ), «дискриминанттың мәні параболаның абсцисса осімен қиылысу нүктелерінің санын
кӛрсетеді», «квадрат үшмүшенің барлық теориясы бір ғана формуладан шығады» деген
сияқты тұжырымдар - автордың математикалық тілі мәдениетінің тӛмендігін білдіреді.
Оқулықтың әдістемелік қемшіліктері де жоқ емес.
64-беттегі мысалдағы теңдеуді шешу түрлендіруден бастау –қемшілік, ӛйткені кез
келген теңдеуді шешу ізделіндінің мүмкін мәндері облысынан басталуы керек. Бұл
теңдеулерді шешуге үйрету әдістемесінің қоятын талабы. Оқушыларды басынан бастап
дұрыс алгоритмдерге дағдыландыру қажет.
71-бетте мәтіндіесептерді шешу алгоритмі берілген, алайда шешімі квадрат теңдеуге
келтірілетін мәтінді есептердің типтері әртүрлі, олардың бәрі үшін ортақ алгоритм құру
мүмкін емес. Тақырыптың теориялық бӛлімінде «қозғалыс есептері», «бірігіп жұмыс атқару»
есептерінің шартынан теңдеуге кӛшуге байланысты ешбір әдістемелік нұсқау жоқ,
қарастырылған есептер екеу ғана, ол – жеткіліксіз. Кілттік есептер, негізгі «ұстанымдар»
келтірілмеген. Ұсынылған «алгоритм» біріншіден, анық емес, екіншіден, тақырып
соңындағы мәтінді есептерді шешуде кӛмегі шамалы. Тағы бір кемшілік: «моторлы қайық»,
«токарь», «шаңғышылар» - мәтінді есептердің ұлттық тәрбие беру мүмкіндігін кеңейтпейді,
есептердің мәтіндерінен «қазақтың оқулығын» кӛру қиын.
А.Шыныбековтың оқулығында кездесетін кемшіліктер туралы
Теңдеу түбірінің анықтамасы берілген. Алайда, теңдеу түбірінің анықтамасын балалар
бастауыш сыныптан біледі. Квадрат теңдеу түбірінің анықтамасы ӛзгеше емес.
Квадрат теңдеулерге келтірілетін есептер екі мысалды қарастырумен шектелген. «Бірігіп
жұмыс атқару» есептерінің бір типі ғана қарастырылған, қозғалыс есептері мүлде жоқ.
Шешімдері теңдеулерге келтірілетін мәтінді есептер тӛменгі сыныптарда, сол сынып
балаларының математикалық аппараттарына сәйкес деңгейде шығарылады. Квадраттық
теңдеулер деген жоғары сапалы маематикалық құрал меңгерілгеннен кейін мәтінді есептерді
шығарудың әдістері де жетілдірілуі тиіс. Бағдарлама мазмұны бойынша бұл 8-сыныпта іске
асырылуы керек. Оқулықта мәселе есептердің негізгі типтері, олардың шартынан теңдеуге
кӛшу әдіс-тәсілдері, ол есептерді шығару технологиялары туралы ақпарат жоқ десе де
болады.
Мәтінді есептердің тәрбиелік мәніне мүлде кӛңіл бӛлінбеген. Есептің мәтінінде
қолданылмаса, ұлттық тәрбие мәселесі басқа тақырыптарды ӛткенде тіпті қарастырылмайды.
Қазақтың бала тәрбиесі тәжірибесінен мәтінді есептер үшін ештеңе табылмай, сол баяғы
«бассейн», «тракторшы», «бригадалар» есеп мәтіні үшін қолданылған.
Оқулықтың негізгі екі үлкен кемшілігі: біріншіден, шешімі квадрат теңдеулерге
келтірілетін есептердің негізгі типтерін шығаруды үйрететін әдістеме жоқ; екіншіден,
тәрбиелік функцияларды іске асыру мүмкіндіктеріне ие мәтінді есептердің оқулықта
ұсынылған жиынтығы тәрбиелік мағынада құнсыз.
Оқулықтың тағы бір кемшілігі міндетті білім компоненті болып саналмайтын
«жұлдызшалы тақырыптардың» болуы.
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Математиканы мектепте оқытудың негізгі мақсаттарының бірі- оқушыларды ӛмірлік,
ӛндірістік жағдайларды модельдеуге үйрету. Мәтінді есептер модельдеуге бейімдейді,
квадраттық теңдеулер тақырыбы осы мүмкіндікті іске асыру үшін де бағдарламаға
енгізілген. Ал орта мектеп курсын жоғары математика элементтерімен үзілді-кесілді
толықтырып, неғұрлым кӛп математикалық деректерді ұсыну – математикадан
функционалдық сауаттылыққа әкелмейді. «Жұлдызшалы» тақырыптардың санын
кӛбейткеннен гӛрі, негізгі, міндетті компонентті толыққанды меңгеру әдістемесін
қарастырған жӛн болар еді.
Кейбір «жұлдызшалы тақырыптарды» қарастырып ӛтейік.
Симметриялы теңдеулер- симметриялық кӛпмүшелермен байланысты, ал ол ұғым
жалпы кӛпмүшелер теориясының тарауы, яғни квадраттық функция тақырыбының
логикалық жалғасы деу қиын. Кӛпмүшелер теориясын бермей, симметриялы кӛпмүшелердің
түбірлерін іздеу техникасына «секіру» оқытудың дидактикалық принциптеріне қайшы және
8-сынып үшін ӛзекті мәселе болып табылмайды.
Иррационал теңсіздіктер – 11-сынып материалы. Мектеп оқулығы ол – ғылыми кӛпшілік
журнал емес. Бағдарламаға сәйкес 8-сынып математикасы мазмұнындағы ӛзекті
тақырыптарды оқытудың ұтымды әдістемесі суреттелуі керек. Әйтпесе оқулық құнсыз.
Жоғары сыныптарда немесе университетерде ӛтілетін «жұлдызшалы» тарауларды 8-сынып
оқушыларына ұсыну оқулық сапасын кӛтере алмайды, ал балалардың танымдық
белсенділігіне зиян келтіруі мүмкін.
Дисперсия және орташа квадраттық ауытқу түсінігіне әкелетін практикалық есептерді
қарастырмай, «жоғары математика курсынан анықтамалық материал» стилінде жазылған
мәтінді 8-сынып оқулығында қолдану ұтымсыз.
Анықталмаған теңдеулер. Жоғары математика үзінділері 8-сынып үшін «бастан
жоғары секіруді» талап етеді.
8-сынып үшін оқу бағдарламасы бір күнде пайда болған жоқ. Ол кӛптеген педагог,
математик, психолог- ғалымдардың кӛп жалдар бойы талдау, зерттеу жұмыстарының
нәтижесі. Сондықтан, «жұлдызшалы тақырыптарды» кӛптеп ұсыну бұл нәтижелерді
мойындамау болып табылады.
Жоғары сыныптарда немесе жоғары оқу орындарында қарастырылатын
математикалық тақырыптарды мезгілінен ерте ӛту- білімді тереңдету, яғни математиканы
тереңдетіп оқытуды білдірмейді. Тереңдетіп оқыту-квадраттық теңдеулер сияқты басқа да
негізгі бағдарламалық материалды тереңдетіп оқытуды білдіреді. Оқулықтың бір кемшілігі
«жұлдызшалы» параграфтардың кӛптігі болса, екіншісі- бағдарлама бойынша ӛтілуі тиісті,
шешімі теңдеулерге келтірілетін «мәтінді есептер» тақырыбына тиістідей кӛңіл бӛлінбеген,
ол есептерді шешуді үйрету әдістемесі жоқ десе де болады.
Қорытындылай келе, тӛменгі кестеде осы екі оқулықта қарастырылатын негізгі
тақырыптардың салыстырмалы талдануы келтірілген.
Кесте 1. Қолданыстағы оқулықтардағы негізгі тақырыптарды салыстырмалы талдау.
1

2

3

Негізгі
тақырыптар
Иррационал
сандар

Әбілқасымова және басқалар

Шыныбеков

1.Кесіндіні ӛлшеу арқылы енгізген.
Шексіз периодсыз бӛлшекті ӛлшеу
кӛмегімен алу тиімсіз, нәтижесі
кҥмән тудырады.
2. Шексіз периодты бӛлшектерді жай
бӛлшек
түрінде
жазу
әдісі
келтірілмеген.
Тура математикалық анықтамасы
беріліп, квадрат түбірдің мәнін

1.√ санының кӛмегімен иррационал
санның мағынасы анық кӛрсетілген.
2. Шексіз периодты бӛлшектерді жай
бӛлшек
түрінде
жазу
әдісі
келтірілмеген.

Квадрат
түбір
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«Квдрат түбір» ҧғымына әкелетін екі
практикалық мағыналы геометриялық

есептеу
үшін
калькуляторды
қолдану ұсынылған.
Квадрат
Анықтамасы
«Квадрат
теңдеу»
теңдеулер
ұғымына әкелетін
практикалық
мағыналы
геометриялық
есеп
қарастыру арқылы енгізген.
Квадрат
Келтірілген
квадрат
теңдеудің
теңдеу
түбірін есептеу формуласын жалпы
түбірлерін
жағдай үшін қолданған. Теңдеулерді
есептеу
екі мүшенің квадратын айыру
формуласы
тәсілімен шешу жаттығулары 4
есеппен шектелген.
Квадрат
Талданған есептер біріншіден, саны
теңдеуге
жеткіліксіз;
екіншіден,
есепті
келтірілетін шешуге
үйрету
әдістемесі
мәтінді
суреттелмеген. Алгоритм жалпы
есептер
сӛздермен жазылған, пайдасыз.
Квадрат
Квадрат теңсіздіктерге қолданыла
теңсіздіктер. тын әдісті рационал теңсіздіктер
Интервалдар жағдайында қолдануға болатындығы
әдісі
оқулықта
негізделмеген.
Алгоритмде негізделмеген қадамдар
бар.

есеп қарастыру арқылы енгізген.
Тура математикалық
берілген.

анықтамасы

Теңдеулерді екі мүшенің квадратын
айыру
тәсілімен
шешу
әдісі
қолданылған, бірақ оған дайындық
жҧмысы жҥргізілмеген.
Негізгі есептер типтері де оларды
шешуге
үйрету
әдістері
де
келтірілмеген,
теориялық
бӛлім
кездейсоқ
алынған
екі
есепті
талдаумен шектелген.
Интервалдардағы таңбалардың дәреже
тақтығына тәуелділігі негізделмеген.
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Тема линии уравнений является ведущей темой в школьном курсе математики и
является «фундаментом» для решения многих задач как в алгебре так и в геометрии. Из
школьного курса нам известны основные методы решения уравнений: алгоритмический,
графический, метод подбора и т. д, но готовясь к олимпиадам часто встречаются уравнения
повышенной сложности, которые сложно решить традиционными методами. В этом случае,
ученик должен найти нестандартный способ решения. Рассмотрим задачи, решения которых
сводятся к решению уравнений и их систем, используя принцип Дирихле.
Метод получил свое название от немецкого математика Дирихле (1805-1859 гг.), который
установил связь между объектами (зайцы) и контейнерами. Формулировка принципа
Дирихле: «Если в n контейнерах сидит n+1 или больше зайцев, то найдѐтся клетка, в которой
сидят по крайней мере два зайца». Доказывается данный принцип методом «от противного»,
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