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Макалада окуучулардын математикалык жөндөмдүү-

лүктѳрүн өнүктүрүүдө, математикалык тапшырмаларды 

аткарууларын диагноздоонун ролу аныкталып көрсөтүлдү. 

Математикалык жѳндѳмдүүлүктү анык бир компоненттер-

дин системасы катары кароо окуп-үйрѳнүүнүн курамында бо-

луучу ѳзгѳрүүлѳргѳ кѳңүлдү топтоого мүмкүнчүлүк берет. 
Бул үчүн чакан текшерүү иштери жүргүзүлѳт, мында мате-

матикалык жѳндѳмдүн биз сунуш кылган структурасынын 

ѳнүгүү компоненттери диагноздолот, андан кийин ѳзгѳрүү-

лѳрдүн динамикасына анализ жасалат. Окуучулардын жөн-

дөмдүүлүгүн жогорулатуу ар кандай иш аракеттерден ту-

рат. Ал аракеттер татаал структураны түзөт.  Алардын 

ичинен кээ бир иш аракеттерди көптөгөн жолу ар кадам сай-
ын аткарууга туура келет. Эгерде математика боюнча окуу-

чулардын көндүмдөрү жана билгичтиктери алардын иш-ара-

кетин мүнөздөсө ал эми жөндөмдүүлүк ар бир окуучунун ма-

тематика боюнча билимин мүнөздөйт. Башкача айтканда 

жөндөмдүүлүк адамдарды бири-биринен айырмалоочу жеке-

че-психологиялык өзгөчөлүк. 

Негизги сѳздѳр: жөндөмдүүлүк, адат, көндүм, билгич-

тик, көптүктөр, диагноздоо, цикл. 

В статье определена роль диагностики выполнения уча-

щимися математических задач в развитии математических 

умений. Рассмотрение математических способностей как 

системы конкретных компонентов позволяет сосредоточить 

внимание на изменениях, происходящих в структуре обучения. 

Для этого проводится небольшой тест, который диагности-

рует компоненты развития предложенной структуры мате-

матических навыков, а затем анализирует динамику измене-
ния. Развитие потенциала студентов состоит из различных 

мероприятий. Эти усилия образуют сложную структуру. 

Некоторые из этих действий должны быть выполнены много 

раз, шаг за шагом. Если навыки и умения учащихся по мате-

матике характеризуют их действия, а способности характе-

ризуют знания каждого ученика по математике. Иными сло-

вами, способность – это индивидуально-психологическая осо-

бенность, отличающая людей друг от друга. 
Ключевые слова: способность, привычка, навык, умение, 

множественность, диагностика, цикл. 

The article defines the role of diagnosing the performance of 

mathematical tasks by students in the development of mathematical 

skills. Considering mathematical abilities as a system of specific 

components allows us to focus on the changes taking place in the 

structure of learning. To do this, a small test is carried out, which 
diagnoses the components of the development of the proposed 

structure of mathematical skills, and then analyzes the dynamics of 

change. The development of student potential consists of various 

activities. These efforts form a complex structure. Some of these 

actions must be performed many times, step by step. If the skills 

and abilities of students in mathematics characterize their actions, 

and abilities characterize the knowledge of each student in 

mathematics. In other words, ability is an individual psychological 

feature that distinguishes people from each other. 
Key words: ability, habit, skill, skill, multiplicity, diagnosis, 

cycle. 

Окутуунун негизинде окуучуларга ээ болгон 

илимдердин негиздери билим болуп эсептелет. Ал 

эми билим окуучунун жөндөмүнө жараша алынат. 

Атактуу физик М.Лауэ афористикалык түрдө 

билимге төмөндөгүдөй аныктама берген: «Бардык 

жатталгандардын бардыгы унутулгандан калганы би-

лим болуп саналат». 

Мектепте окулгандардын бардыгы унутулгандан 

кийин адамда көнүмүш, адаты, көндүмү, билгичтиги 

жана жөндөмдүүлүгү калат. Жөндөмдүүлүк бекем 

билим алуунун чагылдырылышы. Ошондуктан мате-

матиканы окутуудагы эӊ негизги маселе бул окуучу-

лардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу. 

Окуучулардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу ар 

кандай иш аракеттерден турат. Ал аракеттер татаал 

структураны түзөт.  Алардын ичинен кээ бир иш ара-

кеттерди көптөгөн жолу ар кадам сайын аткарууга 

туура келет. Мисалы, сандарды жазуу жана окуу, 

сандардын арасындагы амалдарды аткаруу ж.б.у.с. 

алгебрада көптөгөн жолу кайталануучу иш аракеттер 

алгебралык туюнтмаларды окуу, алардын мүчөлөрүн 

барабардыктын бир жагынан экинчи жагына алып 

өтүү, кашааларды ачуу ж.б.у.с. 

Эгерде математика боюнча окуучулардын көн-

дүмдөрү жана билгичтиктери алардын иш-аракетин 

мүнөздөсө ал эми жөндөмдүүлүк ар бир окуучунун 

математика боюнча билимин мүнөздөйт. Башкача 

айтканда жөндөмдүүлүк адамдарды бири-биринен 

айырмалоочу жекече – психологиялык өзгөчөлүк. 

Жөндөмдүүлүктү анализдегенде кандайдыр бир 

иш-аракетти жасаган адамдын өзгөчөлөнгөн сапаты 

жөнүндө айтылат. Ал эми билгичтик жана көндүмдү 

анализдегенде адам жасаган иш-аракеттин сапаты 
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каралат. Демек, жөндөмдүүлүк окуучунун көндүм 

жана билгичтиктерге караганда тереӊ жекече өзгөчө-

лөнгөн мүнөздөмөсү болот. Окуучу мектепти бүт-

көндөн кийин калыптанган билгичтиктерин жана 

көндүмдөрүн унутуп коюшу мүмкүн, ал эми калып-

танган жана өнүккөн жөндөмдүүлүгүн оӊой менен 

жоготпойт. Ал үчүн жөндөмдүүлүктү убагы менен 

пайдаланып туруу зарыл. 

Мисалы, окуучулардын математикалык жөндөм-

дүүлүгүн жогорулатуу үчүн окуучуларга өтүлгөн те-

ма боюнча 5-класстан  «Көптүктөр» темасы боюнча 

төмөнкүдөй тапшырмаларды  берсек болот. 

Эки көптүктүн суммасы же биригүүсү д.э?     

Эки көптүктүн суммасы же биригүүсү деп, баш-

тапкы эки көптүктүн, жок дегенде, бирөөнө кирген 

элементтерден турган көптүк аталат жана A B тү-

рүндө белгиленет. 

Эки көптүктүн көбөйтүндүсү же кесилиши д.э? 

Эки көптүктүн көбөйтүндүсү же кесилиши деп, 

эки көптүктүн ар бирине тең кирген (экөөнө тең 

тиешелүү) элементтерден турган көптүктү аташат, 

жана A∩B түрүндө белгилешет.  

Эки көптүктүн айырмасы биринчи көптүккө 

кирген жана экинчи көптүккө кирбеген элементтер-

ден турат жана A/B деп белгиленет. 

Эгер V1 = {16; 8; 4; 2; 1} жана V2 = {0; 2; 4; 6; 8} 

болсо, анда төмөнкү көптүктөр кандай болот?  

a) V1  V2={16; 8; 4; 2; 1; 0; 6}; 

b) V1 ∩ V2={8; 4; 2}; 

c) V1 \ V2={16; 1}; 

d) V 2 \ V 1.={0; 6} 

Эгер E 1 = {4; 17; 2; 10} жана E 2 = {6; 10; 2; 4; 

8} болсо, анда төмөнкү көптүктөр кандай болот?  

a) E1  E2={4; 17; 2; 10; 6; 8};  

b) E1 ∩ E2={4; 2; 10};  

c) E1 \ E2={17};  

d) E2 \ E1.={6; 8} 

 L1 көптүгүн АЙЖАН сөзүндө колдонулган там-

галар жана L2 көптүгүн ДАНИЯ деген сөздө колдо-

нулган тамгалар түзсүн дейли. Көптүктөрдү тапкыла:  

a) L1={А; Й; Ж; Н}; 

b) L2={Д; А; Н; И; Я }; 

c) L1 L2={А; Й; Ж; Н; Д; И; Я};  

d) L1 ∩ L2={А; Н}; 

e) L1 \ L2={Й; Ж};  

f) L2 \ L1={Д; И; Я }. 

M1 көптүгүн ЦЮРИХ сөзүндө колдонулган там-

галар жана M2 көптүгүн РИМ деген сөздө колдонул-

ган тамгалар түзсүн дейли. Көптүктөрдү тапкыла:  

a) M 1={Ц; Ю; Р; И; Х };  

b) M 2={Р; И; М};  

c) M 1  M 2={Ц; Ю; Р; И; Х ; M};  

d) M 1 ∩ M 2={Р; И };  

e) M 1 \ M 2={Ц; Ю; Х };  

f) M 2 \ M 1= {M }. 

Маселелерди чыгаруунун натыйжаларына баа 

берүүдѳ аны аткаруунун жолун издѳѳ маселени атка-

руунун ыкмасы, окуучунун аны аткарууга жумшаган 

убактысы жана типтүү катарлар анализге алынган 

[1]. 

Мындан тышкары, материалдардын айрым түр-

мѳктѳрү ар түрдүү класстарга арналат. Сыналуучу-

лар тарабынан ар бир  түрмѳктүн,  андан кийин блок-

тордун аткарылышынын  жүрүшүн талдоого алуунун 

кѳп аспектүүлүгү татаал жумуш. 

В.А. Крутецкий жѳндѳмдү ѳнүктүрүүнүн дең-

гээлине баа берүү үчүн тѳрт баскычты белгилейт:  I 

сыналуучу аткара албайт;  II сыналуучу тапшырманы 

туура эмес аткарат же пайда болгон кыйынчылык-

тарды аргументтеп кѳрсѳтѳт;  III сыналуучу тапшыр-

маны мугалимдин жардамы менен аткарат; IV сын-

алуучу тапшырманы тез жана туура кыска убакытта 

аткарат [1].  

Илим изилдөөчүлөрдүн изилдѳѳлѳрүнүн натый-

жаларын талдоого алуу тѳмѳнкү деңгээлдеги жѳн-

дѳмдүүлүк орто деңгээлге, ал орто деңгээлдеги жѳн-

дѳмдүүлүк жогорку деңгээлдеги жѳндѳмдүүлүккѳ 

акырындап ѳтѳрүн кѳрсѳттү, мындай алга жылуу 

үйрѳтүүчү менен үйрѳнүүчүнүн биргелешкен ара-

кети аркылуу ишке ашат. Жѳндѳмдүү окуучулар, III 

жана IV деңгээлдеги тапшырмаларды жеңил аткарса, 

орто деңээлдеги жѳндѳмдүү окуучулар II жана III 

деңгээлдеги тапшырмаларды, жѳндѳмсүз окуучулар I 

жана II деңгээлдеги тапшырмаларды тандап алышат. 

Мында жѳндѳмдүү окуучулар тобунда аткарылбаган 

тапшырмалар жок же абдан аз; ал эми жѳндѳмсүз 

окуучулар IV деңгээлдеги тапшырмалардын бирин 

бирин да аткара албай тургандыгы аныкталды. 

Жыйынтыктап айтканда, жѳндѳмдүү окуучулар 

тапшырмаларды кѳбүнчѳ ѳз алдынча аткара алышат. 

Демек, математикалык жѳндѳмдүүлүктөрү окуучу-

ларды тандап алуу үчүн туура аткарылган тапшыр-

малардын пайызын эсептѳѳ жетиштүү. 

Математикалык жѳндѳмдүүлүгү  жогорку дең-

гээлинин критерийи катары жѳндѳмдүн бул компо-

ненттерин диагноздоого багытталган тапшырмалар-

дын 80% ден кем эмеси туура аткарылышын түшүнѳ-
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бүз (баалоонун нормаларына ылайык бул кѳрсѳткүч 

«эң жакшы» деген баага татыйт). Жѳндѳмдүүлүктүн 

компоненттеринин орто деңгээлине ээ болгондор 

үчүн бул кѳрсѳткүч 60%дан 79%га чейинки чекте бо-

лот, 60%дан тѳмѳнкү кѳрсѳткүч компоненттердин 

тѳмѳнкү ѳнүгүү деңгээлин билдиреn [1]. 

Окуучулардын математикалык жѳндѳмдүүлүк-

төрүн  компоненттерин диагноздоо үчүн сунуш кы-

лынган тапшырмалардын түзүлүү принцибин биз 

аныктоочу жана жыйынтыктоочу диагноздоонун  ма-

териалдарын түзүүдѳ пайдаландык, мында негизинен 

базалык деңгээлдеги тапшырмалар колдонулат, креа-

тивдүүлүктү диагноздоо үчүн чыгармачыл тапшыр-

малар тандалат. Ар бир диагноздоо циклинде тап-

шырмалардын саны  5тен 10го чейин болот, диагноз-

доо ѳз ичине циклдердин түрмѳгүн камтыйт, алар-

дын ар бири математикалык жѳндѳмдүүлүктүн ар 

бир компонентин изилдѳѳгѳ багытталат. 

Окуучулардын математикалык жөндөмдүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн төмөнкү мисалды карап көрөлү. 

Мисал.  8-класста өтүлүүчү «Квадраттык теңде-

меге келтирүүчү теңдемелерди чыгаруу» деген тема-

ны карап көрөлү. 

       )(       )=120 

Чыгарууда кашааны ачып топтосок, тѳртүнчү 

даражадагы теңдемеге алынат. Берилген теңдемеде 

эки кашаада тең бирдей       деген туюнтма ту-

рат. Анда         деп белгилейли: (у+4) (у+6) 

=120 алында. Жѳнѳкѳйлѳтсѳк:             

квадраттык  теңдеме, анын тамырлары   =–16,   =6. 

Белгилѳѳ боюнча  

1)      =–16,  2)      =6. Биринчи теңде-
менин дискриминанты D 0, демек чыгарылышы 
жок. Экинчи теңдеменин дискриминанты D=49,   =–

1,   =6.               {1;6} 
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