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Макала математикалык логиканын символдорун 
жана айрым закон ченемдүүлүктөрүн пайдалануу менен 
мектеп математикасынын негизги мазмундук элементте-
рин окутуунун сапатын жакшыртуунун жолдорун жана 
каражаттарын талдоого жана негиздүү сунуштарды 
келтирүүгө арналган.  

Негизги сөздөр: импликация, төгүндөө, конъюнкция, 
дизъюнкция, түшүнүктүн аныктамасы, теорема, далил-
дөө, логикалык закондор. 

В статье рассмотрены на основе применения симво-
лов и некоторых закономерностей математической логи-
ки, пути и средства качественного обучения учащихся ос-
новным содержанным элементам школьного курса мате-
матики. 

 Ключевые слова: импликация, отрицания, конъюнк-
ция, дизъюнкция, определение понятий, теорема, доказа-
тельства, логические законы.   

On the basis of symbols and some mathematical 
regularities logistics the article considers ways and means of 
students’ qualitative teaching to the basic elements of school 
mathematics course.  

Key words: the implication, negation, conjunction of, 
disjunction, definitions, theorems, proofs, logical laws. 

Математикалык логика, учурда бир катар бө-
лүмдөрдөрү жана илимий багыттары  бар,  дүркүрөп 
өсүп-өнүгүп жаткан илимдин бири. Матлогиканын 
элементтерин мектеп математикасынын мазмунуна 
кийирүү жана анын символикалык апаратын колдо-
нуу маселелери, өткөн кылымдын 50-жылдарынан 
бери эл аралык, (Эдинбург 1958) жана мурдагы 
союздук деңгээлде коюлуп 1968-жылы кабыл алын-
ган программага ылайык, 4-5-класстардан баштап 
эле “өзгөрмөсү бар сүйлөм”, “айтылыштын форма-
сы” сыяктуу логикалык түшүнүктөрдү жана кээ бир 
логикалык операцияларды киргизүү ишке ашырыла 
баштаган. Бирок 80-жылдардагы, кийинки реформага 
ылайык, матлогиканын түшүнүктөрүн орто мектеп-
тин математикасынан дээрлик алып салуу ишке 
ашырылганын өкүнүү менен белгилөөгө туура келет. 

Биз өзүбүздүн чакан макалабызда, билим берүү-
чүлүк жана эң башкысы – өсүп-өнүктүрүүчүлүк чоң 
мааниге ээ болгон, жана мектеп математикасынын 
мазмунунун негизги элементтерине логикалык тал-
доо жүргүзүүдө эң зарыл боло турган, матлогиканын 
маалыматтарын кыскача берүүнүн жолдоруна, ошо-
ну менен бирге окуучулардын логикалык мадания-

тына сереп салуу аркылуу, аны жакшыртууга алып 
келүүчү айрым сунуштарга токтолмокчубуз. 

Математикалык логика предметин педагогика-
лык ЖОЖдордо узак убакыт бою окутуу  тажрыйба-
сына таянып,  анын төгүндөө, конъюнкция, дизъюнк-
ция, импликация жана эквиваленция операциялары-
нын таблицалык аныктамасын (логикалык эки өзгөр-
мө үчүн) келтирели [3, 13] [5,  14]. 

x y х  
Х&y ху ху ху 

Ч Ч К Ч Ч Ч Ч 
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 (Мында “Ч”, “К”  тамгалары логикалык өзгөр-
мөлөрдүн чындык маанилерин билдирет.) Конъюнк-
ция жана дизънкция операциялары коммутативдик, 
ассоциативдик жана бири-бирине карата дистрибу-
тивдик касиеттерге ээ болушса, жалпы эле, логика-
лык операциялардын арасындагы терең байланыш 
орун алып, алардын мазмуну төмөнкүдөй логикалык 
теңдештиктер аркылуу ачылып берилет: 

,&,& yxyxyxyx    
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Матлогиканы окуп-үйрөнүүдөгү негизги максат 

– логикалык  закондордун маңызын жана аларды 
колдонуу жолдорун өздөштүрүү. Математикалык 
негизги сүйлөмдөрдү (аксиомаларды, түшүнүктүн 
аныктамасын, теорамаларды жана алардын далил-
дөөлөрүн) окуп үйрөнүүдө айрыкча төмөнкү логи-
калык закондор маанилүү болмокчу: 

)()(&)(, zxzyyxxyyx   
(Алардын биринчисинин негиздөөсүн келтире-

ли: );xyxyxyyxyx    

Келтирилген бул эки логикалык формула 
контрпозиция жана силлогизм закондору деп аталса, 
алардан тышкары карама-каршылык, үчүнчү мүм-
күнчүлүктү төгүнгө чыгаруу закондору, ошондой эле 
конъюнкцияны, дизъюнкцияны, импликацияны 
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кийирүү (алып салуу) закондору да, маселен, теоре-
малардын далилдөөсүн анализдөөдө чоң мааниге  ээ. 

Бул маалыматтар менен бирге эле (х)Р(х) жана 
(х)Р(х) түрүндө жазылып, “Ар кандай х Р касиетине 
ээ болот,  жана Р касиетине ээ боло турган х жа-
шайт” деп окула турган квантордук операциялардын 
төмөнкүдөй негизги касиеттерин эске алуу да ашык-
тык кылбайт [5, 45].  

)y,x(Q)x)(y()y,x(Q)y)(x(,)x(P)x(

)x(P)x(,)x(P)x()x(P)x(




  

Мектеп практикасы көрсөткөндөй окуучулар 
жогоруда көрсөтүлгөн логикалык касиеттерди колдо-
нууда көп мүчүлүштүктөргө жол беришет. (Окуучу-
лардын каталары алардын себептерин жана оңдоо 
жолдорун логикалык жактан негиздөө маселелери 
өзүнчө чоң макалада талдоого алууга татыктуу) [2, 
82-83]. 

Эми мектеп математикасында матлогиканы кол-
донуу маселелерине өтөлү. 7-класстын геометрия 
курсунда төмөнкүдөй аксиома сунушталат: аксиома-
лардын бирин төмөндөгүчө материалдаштырууга 
болот. 

( )&|!)(, aBaAaBABA   
(Окулушу: “Ар түрдүү эки чекит аркылуу түз сызык 
жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана”). Бул  сыяктуу 
аксиомаларды өздөштүрүүдө окуучулар, көп учурда, 
аксиома эки бөлүктөн, 1-де түз сызыктын жашай 
тургандыгы, 2-де анын жалгыз экендиги айтылып 
жатканына анча маани беришпестен, импликация-
нын шартын толук эске алышпайт. Натыйжада ак-
сиомаларды өздөштүрүү толук кандуу түрдө ишке 
ашпай калат. Ал эми аксиомалар, кийин сунуштала  
турган, теоремаларды далилдөөнүн негизги таянычы 
экендиги белгилүү. 

Мектеп математикасынын негизги объектиле-
ринин бири – илимий  түшүнүк, анын аныктамасы 
экендиги белгилүү. Анализдөө көрсөткөндөй, окуу-
чуларга сунуштала турган аныктамалардын дээрлик 
бардыгында, бир же бир нече логикалык операция-
лар колдонулат. Мисалы, мезгилдүү функциянын 
аныктамасында квантордук жана алгачкы логикалык 
операциялар кеңири пайдаланылат: 

 fJfDxf )()()((( мезгилдүү функция болот) 

 (хD(f)(Т0)[(x+T)D(f)&(x – T) 
D(f)]&[(f(x±T) = f(x)] [1, 33-34] 

10- класстын окуучулары тарабынан мезгилдүү 
функциянын аныктамасынын логикалык структура-
сын толук кандуу өздөштүрүүсүнө жетишүү үчүн 
контрмисал ыкмасын колдонуп, фронталдык түрдө, 
класска, төмөнкүдөй көнүгүүлөрдү аткарууну су-
нуштайбыз.  

1.у = ах (хR, a>0, a ≠ 1) – көрсөткүчтүү 
функциясы үчүн (х  Д(f) (х±Т)Д(f) шарты 
аткарылабы? (Жооп, хR болгондуктан (х±Т)Д(f) 
аткарылат) 

2.у = ах функциясы үчүн f(x±T) = f(x) шартын 
текшерип, тиешелүү корутунду жасагыла. 

 (Окуучулар ах+Т = ах аТ≠ ах, ах-Т=
x

T

x

a
a

a
  экенин 

текшеришип, туура жоопту табышат). 
Мезгилдүү функциянын аныктамасына таянуу 

менен функциянын мезгилге ээ болбой турган учур-
дагы жетиштүү шарттарын логикалык негизги закон 
ченемдүүлүктөргө таянуу менен алуу жолун толук 
көрсөтүп коюу 10 – класстын окуучуларына жетки-
ликтүү жана ашыктык кылбайт. 

(у = f(x) функциясы мезгилге ээ болбойт)  

[   

 [(хД(f)(Т0)(x+T)Д(f)(x – T) Д(f)](f(x+T) 
≠ f(x)  f(x-T)≠ f(x)] 

Маселен, логарифмалык функция учурунда тө-
гүндөөдөн кийин алынган биринчи логикалык ту-
юнтма, ал эми у = ах үчүн төгүндөөдөн алынган 
экинчи мүчө орун алгандыктан, натыйжада ал мез-
гилдүү функция боло албайт. 

Матлогиканын аппараты мектеп математика-
сынын теоремаларын окутууда да көмүскө түрдө ке-
ңири колдонулат. Кеп, ошол көмүскөнү ачыкка чыга-
руунун жолун, каражаттарын издөөдө турат. Ар  бир 
теореманы шарттуу түрдө (х)(А(х) В(х))(1) фор-
муласы менен, анын түшүндүрүүчү бөлүгүн, шартын 
жана корутундусун ачык көрүнүп тургандай абалда 
берүүгө болот.  

Мисалы, (nN)(n2& n3 n   6) сүйлөмү 
6га бөлүнүүчүлүктүн белгиси болуп, түшүндүрүүчү 
бөлүгүндө сөз ар кандай натуралдык сан жөнүндө 

бара жатканын билдирсе шарты n   2,  n   3 деген 
сүйлөмдөрдүн конъюнкциясы, ал эми корутундусу 

болсо n   6 деген сүйлөмдөрдөн турат.  
Теоремаларды далилдөөнүн негизги инстру-

менттеринин бири корутунду жасоо ыкмасы болуп 
эсептелет. Корутунду жасоо дедуктивдик жана ин-
дуктивдик түрдө болушу мүмкүн. Биринчи учурда 
ой- жүгүртүү жалпыдан жекеге карай, индукция 
учурунда болсо- жекеден жалпыга карай жүргүзүлөт. 
Мектеп математикасында кеңири колдонулуучу бир 
катар логикалык корутунду жасоо эрежелерин 
кыскача кароого өтөлү. (Аларды тиешелүү символ-
дорду колдонуу менен жазуу формасы логикадан 
белгилүү). Бул эрежелер төмөнкүлөр: [5, 51] 

 1. 
ух

ух

&

,
 -  конъюнкцияны кийирүү эрежеси 

(ККЭ); 

2.  
у

ух

х

ух &
,

&
 - конъюнкцияны алып 

салуу эрежелери (КАСЭ) 

3. 
у

хух ,
 - корутунду жасоо эрежеси 

(КЖЭ); 
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4. 
zx

zуух



 ,
  -  силлогизм эрежеси (СЭ). 

Дагы ушу сыяктуу эрежелер бар. 
Чыгаруунун бул эрежелеринин орун ала турга-

ны логикада далилденет. Мисал катарында, акыркы, 
силлогизм эрежесинин далилдөөсүн келтирели. Ка-
рама-каршысынан далилдейбиз. Мейли бул эреже 
орун албасын, б.а өзгөрмөлөрдүн маанилеринин 
кандайдыр бир системасында шарты чын, кору-
тундусу калп б.а. х у  чын (1),уz  чын (2), 
бирок х z  калп (3) болсун. (3) дөн х  чын (4), z 
 калп (5) экендиги, импликациянын аныктамасы 
боюнча, келип чыгат. (2) жана (5) ден у  калп (6) 
экендиги, ал эми  (1) менен (6) дан х  калп (7) 
экендиги келип чыгат. Биз (4) жана (7) карама-
каршылыкты алдык. Демек, силлогизм эрежеси орун 
алат. Мисал катарында төмөнкү теореманын  толук 
стандарттык формада далилденишин  беребиз. [4, 
112-113] 

Теорема. Өз ара барабар болбогон, оң эки 
сандын арифметикалык орто саны алардын орто 
геометриялыгынан чоң. 

Бул теореманын шартын төмөндөгүдөй, 
импликация түрүндө жазууга мүмкүн: 

[   )((, 0аRва   )( 0в   ва  ) 

]ав
ва


2


 

       Далилдөө. 

1. )(( 0а  )( 0в   ва  ) (шарт 

боюнча) 
2.  ав (1-ден 2 эреже КАСЭ боюнча) 

3. ))(()( 02 вава   (мурда далилден-

ген теорема) 
4.  
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5. ))(()( аввава 42   (3 жана 4 төн 

СЭ боюнча) 

6. авва 42 )(   (2 жана 5 ден КЖЭ боюнча) 

7. )( 0а  )( 0в  ( 1 ден КАСЭ боюнча) 

8. авва 42 )(   )( 0а  )( 0в  (6,7 

ден ККЭ боюнча) 

9. авва 42 )(   )( 0а  )( 0в  

ав
ва


2


 (м.д.т) 

10. ав
ва


2


 (8,9 КЖЭ боюнча) 

11. )(( 0а  )( 0в   ва  ) 

ав
ва


2


 (1,10 дан ИКЭ боюнча) 

Албетте бул теореманын кадимки далилдөөсү, 
(башка теоремалардын далилдөөсү сыяктуу эле) ай-
рым бир кадамдар ачык көрсөтүлбөгөндүктөн 
(аларды ооз эки аткарышыбыз мүмкүн) бир топ кыс-
ка өңдөнүп көрүнөт. Бул учурда чыгаруу эрежелери 
адатынча такталбаган, көрсөтүлбөгөн, көмүскө бой-
дон калат. Экинчи жактан, жогорку теоремада келти-
рилген, эки шартты канагаттандыруучу сүйлөмдөр-
дүн чектүү удаалаштыгы катарында далилдөөнүн 
стандарттуу түрдө берилиши, практикада, дайыма 
эле колдонула бербейт. Бирок, бул сыяктуу толук 
түрдө далилдеп алуу мугалим үчүн өтө пайдалуу. 
Бул схема боюнча жүргүзүлгөн далилдөөнү анализ-
дөө оңой, ошондой эле окуучулар кездешүүчү 
кыйынчылыктарды, алар тарабынан кетириле турган 
каталарды алдын ала көрө билүүгө, демек тиешелүү 
иш чараларды белгилөөгө мүмкүнчүлүк пайда болот. 

Жыйынтыктап айтканда, математикалык логи-
канын элементтерин мектеп математикасынын 
түшүнүктөрүнүн мазмунун жана көлөмүн тактоодо, 
аксиомалардын формулировкасынын структурасын 
ачып көрсөтүүдө, ошондой эле теоремалардын да-
лилдөөлөрүнүн өзгөчөлүктөрүнө жана методдоруна 
талдоо жүргүзүүдө кеңири пайдалануу менен муга-
лимге окутуунун каражаттарын колдонуунун эффек-
тивдүү жолдорун тандап алууга мүмкүнчүлүк пайда 
болот. Ал эми окуучулар үчүн логиканын мазмунун 
белгилегенден кеңири өлчөмдө тандап алуу маселеси 
өзүнчө (бир нече чакан макалаларда) каралууга та-
тыктуу болгон методикалык проблемалардын ката-
рын толуктайт. 
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