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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СТАРШИХ 
КЛАССАХ 

Кыргыз Республикасынын стратегиялык 
пландарында ар тараптан өнүккөн жана дүйнөгө 
илимий кез караштары калыптанган жаш муундарды 
тарбиялоо негизги маселелердин катарында. 
Ошондуктан, бул актуалдуу проблеманы чечүү 
жалпы билим берүү мектептердеги, билимдин бир 
булагы болгон, математиканы терең окутуу, заманбап 
адистерди тарбиялоо, ар бир математика 
мугалиминин кесиптик милдети. Жогорку окуу 
жайдан талаптагыдай теориялык билим алгандыгына 
карабастан, мугалимдин кесиптик-практикалык 
жактан жогорку денгээлди камсыз кыла албай 
жаткандыгы тилекке каршы реалдуу керүнүш. 
Мындай кемчиликтерди кыскартуу максатында 
билим берүү министрлиги тарабынан жетектелген, 
илимий негизде иштелии чыккан окуу методикалык 
комплекстердин, колдонмолордун жана 
көрсөтмөлөрдүн арбын чыгарылышы зарыл жана 
аларга мугалимдер муктаж. 

Бул макалада жогорку класстарга алгебра жана 
анализдин башталышы курсунун айрым темалары 
традициялуу методдордун жардамында окутуунун 
методикасьш сунуш кылабыз. Бул түшүнүктөрдү 
талаптагыдай денгээлде окутуу, окуучулардын 
логикалык ой жүгүртүүлөрүн, математика илимине 
болгон кызыгууну арттырууну жана теориялык 
билимди практика менен айкалыштыра билуусун 
калыптандырат деген ойдобуз. 

№ 1 теманын аталышы: Функциянын 
негизги касиеттери. 

2.1. Функцияны изилдөө 

Максат: Функцияны изилдөө жана анын 
графигин тургузуу схемасын иштеп чыгуу. 

Сабактын жүрүшү. 

I. Сабактын темасын жана максатын 
баяндоо. 

II. Өтүлгөн материалды кайталоо жана 
бекемдөө. 

1. Үй тапшырмасы боюнча суроолорго жооп 
берүү (чыгарылбаган эсептерди талдоо). 

2. Материалдын өздештүрүлүүсүн текшерүү 
(жазуу түрүндө суроо салуу). 

Варинт 1. 

1. Өсүүчү функцияга жана функциянын 
минимумуна аныктама бергиле. 

2. у = х2 – 3|х| функциясынын өсүү жана кемүү 
аралыктарын, экстремум чекиттерин тапкыла, 
графигин тургузгула. 

 

Вариант 2. 

1. Кемүүчү функцияга жана функциянын мак-
симумуна аныктама бергиле. 

2. у = 3|х| – х2 функциясынын есуу жана кемүү 
аралыктарын, экстремум чекиттерин, экстремумда-
рын тапкыла, графигин тургузгула. 

III. Жаңы материал менен таанышуу 

Функциялардын графиктерин тургузуу. 

Кичирээк класстарда функциянын графигин 
түзүүнүн жалгыз ыкмасы «чекиттер менен» түзүү 
болгон. Сызыктуу, квадраттык, даражалуу, тригоно-
метриялык ж.б.у.с. функцияларды мыкты билген 
учурда мындай ыкма жакшы натыйжаларды берет. 
Ал эми тааныш эмес функциялар үчүн бул ыкманы 
колдонууда функциянын кээ бир принципиалдуу 
өзгөчөлүктөрүн карап көрүүгө болот. Мисалы, физи-
када резонанстуу кубулуштар кенири таралган. 
Алардын манызы кандайдыр бир физикалык чондук-
тун жай өзгөрүшүндө капысынан анын чоноюусу же 
кичирейүүсү келип чыгат. 

Мисал 1. 

Татаал физикалык кубулуштарга жана терми-
нологияга кирбестен, айталык, у лазеринин нурдануу 
кубаттуулугунун х нурдануу жыштыгынан көз 
карандылыгынын болжолдуу структурасы: 
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жакындаштырылган графиги сурөттө көргөзулгөн. 
Көрүнүп тургандай 1 ийри сызыгынын жай өзгөрү-
шүнүн фонунда (функцияда биринчи жана үчүнчү 
кошулуучулар менен сүрөттөлгөн) максимум 2 
(функцияда экинчи кошулуучу менен сүрөттөлгөн) 
тардык пайда болот. 
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Пределге өтүү эрежелери функциянын үзгүлтүксүздүгүн далилдөөдө жана туундуну эсептөөдө кеңири 
колдонулат. 

Мисал 5.  
f (х) = 10х3 + 2√х + 3 sin 2х функциясы (0;∞) аралыгынын каалагандай х0 чекитинде үзгүлтүксүз экендигин 

далилдейли. f (х) функциясы, каалагандай чекитте үзгүлтүксүз болушкан у 1  = 10х3, у 2  –  3 sin 2х 



 

112  

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ № 2 - 2010 

функцияларынын жана (0; ∞) аралыгынын каалагандай х0 чекитинде үзгүлтүксүз болгон  у3 = 2–√х 
функциясынын суммасынан турат. 

Демек, За) касиети боюнча функциясы (0; ∞) аралыгынын каалагандай чекитинде үзгүлтүксүз. 

IV. Сабак учурунда иштөөгө тапшырмалар. 

№197 (а,в); 198 (а,г); 199 (а,г); 200 (а,в); 201 (б,в); 202 (а,б); 203 (а,г); 204; 207 (а,в). 

V. Кайталоо үчүн суроолор. 

1. х → х 0  учурундагы функциянын пределине айыктама бергиле. 
2. Кандай функция х 0  чекитинде үзгүлтүксүз деп аталат? 
3. Пределге өтүүнүн эрежелерин санагыла. 

VI. Үй тапшырма 

№ 197(6, г); 198(a); 199 (б,в); 200 (б,г); 201 (а,г); 202(в,г); 203(6,в); 206; 207(6,г). .  
 

VII. Сабакты жыйынтыктоо. 
 
Адабияттар: 
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2. Саламатов Ж. Алгебра жана анализдин башталышы: 11-класс. Бишкек, 2003 

 
 

___________________________ 


