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УДК 372.4 

Жуманова К.М., к.х.н., доцент м.а. 

Курбиева К.О., аға оқытушы   

Абдиманапова П.Б., аға оқытушы   

Мәжит Ж.Б., аға оқытушы   

Адильбаева Г.А., аға оқытушы .  

Алматы технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Болашақ инженер-технологиялық бағыттағы мамандарды  

физика-математиканы оқытудағы негізгі мақсаты 

 

Аңдатпа. Ұсынылып отырған мақалада болашақ инженер-технологиялық  бағыттағы 

мамандарды физика-математиканы оқытудағы негізгі мақсаты 

қарастырылған. Осыдан, қазіргі уакытта болашақ білікті, кәсіпқой студенттерді-мамандарды 

дайындау үшін оқу барысының ғылыми методикалық сапа, ықпалдандыру, белсенділіктерін 

арттыру т.б жақтарынан өте жоғары деңгейде болуына педогогтар көп көңіл бөледі.  Осы 

мақсаттардың нәтижелі түрде орындалуы үшін ұстаздар оқу барысында ақпараттық 

технологияларды толығымен жетік меңгеруі тиіс. Сонымен, осы мақалада оқу барысында 

ақпараттық технологияларды жүйелі түрде пайдалану жолының мақсаттары қарастырылған. 

Түйінді сөздер. Өркениетті, рухани-кәсіби, біліктілік, ақпараттық технология. 

 

Өркениетті еліміздің өндірісінің қазіргі кездегі заманға сай  дамуы, жан – 

жакты ғылым мен техниканың жетістігінің өсуімен сипатталады; техниканың 

барлық саласы – өмірдің талабына сай компьютермен жабдықталып, ғылыми – 

зерттеу саласында әртүрлі ғылымдардың жобасы бойынша бірігуінің нәтижесі. 

Сондықтан талап бойынша өндірістік, әлеуметтік – саясат және экономикалық 

қатынастардың өзгеруінен туатын бәсекелес – мүмкіндікті мамандардың 

инженер-технологиялық бағытта жоғары білімді дайындықты өте қажет етеді 

Барлық инженер-технологиялық мамандықтардағы студенттердің 

өндірістік - практика нәтижесінің мәні -  еңбек пен ғылымның дамып жетілуінің 

мәнін анықтайды. Жоғары оқу орынындағы болашақ инженер – технологтарды 

тәрбиелеу бағытында білім мен біліктіліктің жан – жақтылығы мен терең ұғына 
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алатындығы  жеке маманның негізгі қасиеті ретінде құрылымы кәсіптік – 

біліктілікке бағытталуын қажет етеді. 

Физика мен математиканы оқыту процесіндегі инженер – технологтарды 

дайындаудағы мақсат:  кәсіби – біліктілікке және жаңа технологияны жетілдіре 

оқытуға бағытталған құрылымның негізгі бағыты. Жоғары оқу орынында 

оқытушылардың кәсіби деңгейі инженер – технологиялық мамандықтарға 

ғылыми ойлауға, рухани жетілуге, әлеуметтік – кәсіптік құзырлықты қажетті 

деңгейде физикалық және математикалық мәдениетті ескеріп, көмектесуі керек.   

Инженер – технологтың  қазіргі техникалық кәсіптегі негізгі әсері физика 

-математикалык білімнің модернизациялық құрылымының кеңейтілген 

ауқымды мәселесі болып табылады.  

Инженерлерді негізгі іргелі ғылым физика - математикалык дайындау 

сапалы әдістемелік, тәжірибелік тәсілдермен қатар көптеген педагогикалық, 

методикалық  зерттеулерге бағытталған. Оқытушылардың терең зерттеуі 

бойынша, көптеген жоғары оқу орындарының инженер – техникалық 

мамандықтарды бітірушілердің алған  физика- математикалық білімінің 

сапасының жоғары деңгейде болуын қалайды.  Бұның негізгі себебі, жоғары оқу 

орындарына түсушілердің физика мен математикадан дайындықтарының сапасы  

төмен және бекітілген оқу сағаттарының азайуы және инженер – техникалық 

мамандар студенттерінің физика- математиканы оқытудағы дәстүрлі құрылымы 

мен жаңа оқу мақсатына сәйкес келмейді. Бұл құрылымның негізі физика - 

математикалық пәндердің қысқарған мазмұны болып табылады. Сондықтан, 

іргелі физика - математикалық дайындықтың нәтижелі сапасын алуға сәйкес 

келмейді. Бұған көптеген оқулықтар мен  есептердің құрылымы куәлік етеді. 

Физика - математикалық дайындыққа келесі қажеттіліктер жатады:  

1) Математика - физикалық түсініктемелердің жалпы жеткіліктілігі және 

құрылымын қолданғанда физика - математикалық ойлар мен түсініктермен қатар 

есептерді шешу әдісі жалпылама дәрежеде болуы қажет; 

2) Физика-математикалық қасиеттердің нысандарының құрылымдарының нақты 

ойлауы; физика-математикалық ойлар мен түсініктердің нақты анықтамалары; 
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олардың құрылымдарының қасиеттері мен шарттары бірге қолданылуы; есепті 

шешудегі алгоритмі; яғни бағасы мен қателігі болу қажет; 

3) Физика - математиканы түсіндіргенде логикалық қатаңдық болу керек, яғни 

әртүрлі теориялық түсініктердің арасында логикалық байланыс, логикалық 

дәлелдемелер, әртүрлі әдістердің пайдаланылуы, қажетті және жеткілікті 

шарттардың арасындағы әртүрлі түсініктері, теоремаға деген бақылау әдістердің 

орны, логикалық қатынастардың және кванторлардың жалпылама пайда болуын 

нақты қоданылуы қажет; 

Пәннің негізін қалау үшін инженерлік білімнің және инженердің 

техникалық эрудициясын анықтау үшін физика-математика пәні негіз бола 

алады.  

Инженерлік қызметке дайындық физика-математикалық ойлау 

қабілеттілігін қажет етеді[1]. 

    Болашақ инженердің физика-математикалық ойлау-қабылеті бұл 

тұлғаның интегративті сапасы, яғни инженерлік есептерді шешудегі және 

техникалық қажеттілікті қанағаттандыратын білімнің негізгі сипаты. 

Физика-математикалық ойлау компонентері: 

- негізгі есептердің моделін құру және мазмұнын анализдеу үшін аналитикалық 

қабілеттілік қажет: 

- берілген есептерді шығару барысында  әртүрлі облыстағы білімдерді пайдалану 

үшін жинақтаушы қабілеттілік қажет; 

- есептердің шешімдерін таба білу; тұжырым жасай білу; есептердің жаңа 

анықтамалары мен есептердің кластарын сәйкестендіру үшін ғылыми 

қабілеттілік қажет[2]; 

- қойылған есептердің мақсаттары, жоспарлары және жобаларының шарттарын  

аз уақытта іске асыру үшін тәжірибелік шеберлік қажет[4]; 

- техникалық жабдықтарды қолдану (микрокалькулятор, компьютер, 

компьютерлік желілер), ақпараттың әртүрлі әдістерін білу үшін ақпараттық 

қабілеттілік пен икемділік қажет. 
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Болашақ инженерлерді дайындағанда біз қоғамға сай жаңа бағыттарды 

ескеруіміз керек: 

- экономикадан бастап рухани-идеологияға дейін адамның барлық жан-жақты 

дамуы талапқа сай қажеттілігі  гуманистикалық концепцияға бағытталуы керек; 

- қазіргі кездегі өмір талабына сай ғылыми-техникалық дамудың 

жылдамдылығы, адамның өсуі, білімнің тез жетілуі, үзіліссіз білім алуы және 

өздігінше білім алудың жаңаша жеткіліктілігі; 

- ғылыми жаңа экономикалық реформалар. 

Қоғамның жаңа дамуы экономикалық жағынан XXI ғасырда тез дамып 

келеді. Ғылыми – техникалық дамудың қазіргі ғасырдағы бұл мәселе жаппай 

техникалық сауаттылықты арттыру физика – математикалық техникалық 

сауаттылыққа сәйкес келеді. Техникалық ғылымдағы математизация дегеніміз - 

жаппай есептеу техникасының дамуын, жаңа технологияның қолданылуын, 

өндірістегі микропроцестердің, жоғары оқу орнында физика-математиканы 

талапқа сай студенттерді компьютерге және математикалық ойлау қабілеттілікке 

дайындау. 

Физика-математикалық зерттеу әдістері – тәжірибелік есептеу  білімнің 

барлық облыстарында кең орын алады.  

Физика - математика – таным, есептеу және жобалаудың негізгі құралы 

болып табылады. 

        Білім қазіргі уақытта:  

➢ біріншіден, адамның тереңдетілген оқу процесі үшін компьтерлік 

технологияда жалпы білім беру көрсеткішін қолдану негізігі мәселе болып 

табылады,  

➢ екіншіден, білім процесі ақпараттық дәуірде маманның біліктілік  

қажеттілігіндегі өзгерісті қанағаттандыратын болуы керек. 

Физика - математикалық білімнің негізгі мәселесі - оқу көлемін таңдау 

және физика - математикалық курстардың мазмұнын, оқу мақсатын анықтау, 

шығармашылығының тереңдігінің дұрыстығы, қойылған талаптың қаталдығы 

және көрнекілігі, яғни оқудың ең ыңғайлы және рационалды жолын таңдау 
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осының бәрі физика - математиканы оқуға бөлінген шектеулі уақытпен 

байланысты.  

Математикалық модельдеудің жаңалықтарын кәсіби маман саласындағы 

студенттер  білуі қажет. Физика - математикалық модельдің жаңалығы ретінде 

тәжірибеде физика - математикалық білімнің қолданылуын қарастыруға болады,  

яғни оқыту диалектикалық бірлікте алдыға қойылған мақсатқа жетуге 

бағытталуы тиіс. Сонымен қатар, іргелі физика - математикалық дайындық, 

тәжірибеде жаңа білімнің қолданылуы физика - математикалық дайындық 

туралы түсінікті кеңейтеді.  

Болашақ инженердің құзырлық дәрежесі физика - математикалық 

дайындықтың сапасына тәуелді. Жеке мағынада студенттің оқу – таным, білім 

саласын толықтыру мүмкіндігі және іргелі  физика - математикалық дайындықты 

жоғарлату сапасы кәсіптік оқудың мазмұнына, бағытталуына мән берілуі керек.  

Егер жоғары математика және физика курсын оқыту әдістемесі кәсіптік 

бағытпен іске асырылса, болашақ мамандардың кәсіптік білім алу процесі 

жоғарғы деңгейде болады. Мұндай жағдайларда жеке тұрғыдан алып қарасақ, 

әрбір жеке студенттің мүмкіндік деңгейі жоғары болады деген сенімдеміз.  
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