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Мектеп математика курсындағы математикалық
анализ элементтерін қолданбалылық және кәсіптік
бағдар бағытында оқыту
Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарымқатынасына

ақпараттық-коммуникациялық

технологиялардың

кеңінен

қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды
қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Осы орайда келешек
қоғамымыздың мүшелері – жастардың бойында ақпараттық мәдениетті
қалыптастыру қоғамның алдында тұрған ең басты міндет.
Ақпараттық мәдениетті, сауатты адам-ақпараттың қажет кезін сезіну,
оны тауып алуға, бағалауға және тиімді қолдануға қабілетті, ақпарат
сақталатын дәстүрлі және автоматтандырылған құралдарын пайдалана білуі
керек. Білім беру жүйесін ақпараттандырудың бағыты жаңа ақпараттық
технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаға бағыттап
оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық
деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді.
Компьютер

оқу

үрдісінде

қолданылатын

оқытудың

тиімді

құралдарының бірі. Ол оқытудың әдістері мен мазмұнын анықтамайды..
Оқытудың

компьютерлік

технологиясы

дегеніміз

білім

алушыларға

ақпаратты компьютер арқылы дайындау және беру процесі. Компьютерлік
технологияға әртүрлі оқыту әдістері жатады: бағдарламалық оқыту,
танымдық оқыту, т.б.
Қазіргі кезде компьютерлік технологияның даму деңгейі жаңа дәуірдің
мультимедиялық,

телекоммуникациялық

мүмкіндіктері

мен

артықшылықтарын көрсететін, толыққанды сапалы, нақты алғышарттар
болып табылады.

Математика сабақтарында жаңа технологияларды енгізу –білім сапасын
көтеру

негізі.

оқушылардың

Осы

жаңа

пәнге

технологияларды

қызығуларын,

пайдалану

шығармашылықпен

барысында
ойлауларын

тереңдетеді. Математика сабағында ақпараттық технологияны
пайдалану-

білім

сапасының

артуына

әкеледі.

Жаңа

тиімді

ақпараттық

технологияны математика сабақтарында пайдалана отырып, оқушылардың
білім, білік дағдыларын қалыптастыруға қызығушылығын арттырып, түрлі
деңгейдегі есептерді шығарып, оны талдай білуге үйретеді.
Жаңа технологиялар мұғалімнің жүйелі жұмыс істеуіне мүмкіндік
береді. Ақпаратты оқыту технологиясының бүгінгі күні интрактивті тақта
ерекше орын алып отыр. Оқушы интерактивті тақтамен жаңа материалдарды
арнаулы программамен мүмкіндігінше пайдалана алады. Ондағы мақсат —
оқушының
интерактивті

өзінше

ойлау

тақтамен

қабілетін

жұмыс

арттыру

істеуге

үйрету.

және

қәзіргі

Жаңа

заманғы

технологиялар

оқушының шығармашылық белсенділігімен өзіндік танымдық қызметін
ұйымдастырушы болады.
Қазіргі заман — математика ғылымының өте жан – жақты тараған
кезеңі. Математиканы оқытудың мазмұнын жүзеге асыру үшін жаңа
технологиялар ауадай қажет. Қазіргі ақпараттық технологияның озық
жетістіктерін математика сабағында қолдану арқылы танымдылық іс –
әрекеттерін ұйымдастыра отырып оқушылардың құзіреттілігін дамытуға
болады. Әрбір оқушыны жан – жақты білімді етіп тәрбиелеу — әр мұғалімнің
негізгі міндеті. Математика — ерекше құдіретті ғылым.
Математикадан

сабақ

беру

әдістемесі

педагогикалық

ғылымдар

жүйесінің бір бөлігі болып табылады. Пән ерекшелігіне қарай математика
курсын толығынан компьютерлік негізге ауыстыруға болмайды. Мысалы,
аксиома, теорема, оларды дәлелдеулер жолымен оқушылардың абстрактылық
ойлау

қабілетін

дамыту

істерін

бұрынғы

тәсілмен

жүргізілуі

тиіс.

Математика пәнін оқытуда ақпараттық технологиялардың педагогикалық
мақсаты:

− Қолдану

мен

ақпараттық

және

коммуникациялық

құрылғылар

арасындағы байланыс;
− Eсте сақтауға негізделген оқып білім алудан, бұрынғы меңгергендерді
пайдалана отырып, ақыл – ойды дамытатын оқуға көшу;
− Оқушыға орташа деңгейде білім беретін бағдарламадан жекелеп, саралап
оқыту бағдарламасына өту.
Сондықтан сабақ жүргізу кезінде жаңа оқыту технологиясын пайдалану
қажет. Математика сабағында компьютерді пайдаланудың тиімділігі:
-

Оқушы уақытын үнемдейді;

-

Оқушы өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді;

-

Оқушының ойлау қабілеті артады.
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты

әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап
көрсеткендей жас ұрпаққа білім беру жолында интерактивті технологияны
оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. Қазіргі
заманғы ақпараттық технологиялар әрбір оқушының білім беру үрдісіне
шығармашылық қабілетін дамытуға айқын мүмкіндіктер береді.
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