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туралы баяндалып, қысқа мерзімді жоспарлардың үлгілері мен әдістемелік
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Әдістемелік ұсынымдар жалпы білім беретін мектеп пән мұғалімдеріне,
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Кіріспе
Математикалық білім практикалық және рухани ӛмірде маңызды рӛл
атқарады. Математикалық білім берудің практикалық жағы іс - әрекет
тәсілдерін, ал рухани жағы - адамның интеллектуалдық дамуымен, мінез бен
жалпы мәдениетті қалыптастырумен байланысты. Математиканы оқыту
адамның эстетикалық тәрбиесіне, математикалық пайымдаулардың сұлулығы
мен әсемділігін түсінуге, геометриялық формаларды қабылдауға, симметрия
идеясын меңгеруге ықпал етеді.
Математиканы оқыту кезінде ойлаудың математикалық стилін
қалыптастыру маңызды болып табылады. Математикалық іс-әрекет процесінде
адам ойлауының әдістері мен тәсілдері жүйесіне индукция және дедукция,
жинақтау және нақтылау, талдау және синтез, жіктеу мен жүйелеу, абстракция
мен аналогия кіреді. Математикалық ой қорытындыларының объектілері және
оларды құрастыру ережелері логикалық құрылым механизмін ашады,
тұжырымдау, негіздеу мен пайымдауларды дәлелдеу, іскерліктерін
қалыптастырады, осылайша логикалық ойлауды дамытады. Математиканы
оқыту кезінде алгоритмдік ойлау және берілген алгоритм бойынша әрекет ете
алуы мен жаңаны құрастыру іскерлігін тәрбиелеу қалыптасады, ойлаудың
шығармашылық және қолданбалы жақтары дамиды.
Ғылым мен техниканың әр түрлі салаларында кеңінен қолданылатын
математика іргелі ғылым болып табылатыны сӛзсіз. Мектепе оқытылатын
пәндер арасында математика жаратылыстану циклі пәндері үшін негіз болып
табылады. Ал жаратылыстану-ғылыми циклдің барлық пәндерін оқыту
математикамен тығыз байланысты.
Жаңартылған оқу бағдарламаларының мазмұндық ерекшеліктері: пән
мазмұнын жобалау кезіндегі «шиыршық» принципі, яғни білім мен біліктерді
тігінен, сондай-ақ кӛлденеңінен біртіндеп кеңейту (дағдыларды тақырыптар
және сыныптар бойынша күрделендіру); пәндік операциялардың ең маңызды
түрлері бойынша жіктелетін және таным заңдылығына негізделген оқу
мақсаттарының Блум таксономиясы бойынша иерархиясы; білім беру
деңгейлері бойынша және бүкіл оқыту курсы бойында педагогикалық
мақсаттарды тұжырымдау, бұл пәнішілік байланыстарды барынша ескеруге
мүмкіндік береді; білім саласы ішіндегі пәндердің арасындағы байланыстарды,
сондай-ақ пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру үшін ортақ тақырыптардың
болуы; бӛлімдер мен ұсынылған тақырыптар мазмұнының уақыт талабына
сәйкес болуы, әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға баса назар аудару; оқу
процесін ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспарлар түрінде
технологияландырылуы болып табылады.
Жаңа оқу бағдарламаларының тағы бір ерекшелігі – олардың пәндік
білім мен дағдыларды ғана емес, сондай-ақ, кең ауқымды дағдыларды
қалыптастыруға бағытталуы. Оқу мақсаттарының жүйесі келесі кең ауқымды
дағдыларды дамытудың негізі болып табылады: функционалдық және
шығармашылық түрінде білімдерін қолдану, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу
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жұмыстарын
жүргізу,
ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды
пайдалану, қарым-қатынастың әртүрлерін қолдану, жеке және топта жұмыс
істей алу, мәселелерді шешу және шешімдер қабылдау.
Жаңартылған оқу бағдарламаларының икемділігі мен жан-жақтылығы
оның маңызды сипаттамасы болып табылады. Тиісті тоқсанның аясында
тараулар мен тақырыптарды игеруге бӛлінетін сағат санын анықтау
мұғалімдердің еркіне қалдырылған.
Жаңартылған білім мазмұнын жүзеге асыру аясында сабақты
жоспарлауда оқытудың жаңа тәсілдерін қолдану ұсынылады. Яғни, озық
тәжірибелерді, оқыту мен оқудағы, бағалау жүйесіндегі жаңа технологиялар
мен әдістерді енгізу, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізудің
тиімді жолдарын күшейту, оқытудағы әртүрлі сандық білім беру ресурстарын,
мектепаралық желілік ӛзара іс-қимылды, мектепаралық оқу жоспарлары мен
бағдарламаларын, «мұғалімдермен алмасуды», мектептегі пәндер бойынша
оқытуда жаңа технологияларды қолданудың шеберлік сабақтарын пайдалануды
кеңейту қажет.
Әдістемелік ұсыныстар жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне кӛмек
кӛрсету мақсатымен ұсынылып отыр.

4

1 «Алгебра және анализ бастамалары» пәні бойынша (10-11-сыныптарда)
жаңартылған мазмҧндағы оқу бағдарламасының ерекшеліктері
Жаңартылған білім мазмұнын енгізу аясында жалпы орта білім беру
деңгейінің «Математика және информатика» білім саласы бойынша 10-11
сыныптарда «Алгебра және анализ бастамалары» пәні (жаратылыстануматематика бағыты - ЖМБ) және «Алгебра және анализ бастамалары»
(қоғамдық-гуманитарлық бағыт - ҚГБ) пәні оқытылады [1].
Жаңартылған білім беру мазмұнының Типтік оқу жоспарына сәйкес 10-11
сыныптар үшін екі бағыт бойынша «Алгебра және анализ бастамалары» пәні
инварианттық компоненттің міндетті пәні болып табылады [2].
Жаңартылған білім мазмұнына кӛшу аясында әзірленген жалпы білім
беру деңгейіндегі жаратылыстану-математика және қоғамдық-гуманитарлық
бағыттар бойынша 10-11 сыныптардағы «Алгебра және анализ бастамалары»
пәнінің үлгілік оқу бағдарламаларының мазмұны сыни ойлау қабiлетiн және
ӛздігінен iздену дағдыларын дамытуды кӛздейді [3].
Оқу пәнінің мазмұны білім алушылардың қоршаған әлемнің
математикалық заңдылықтары туралы түсініктерін жүйелеу және дамытуға,
олардың математикалық құралдар мен әдістер тәжірибеде барлық білім
салаларында құбылыстар мен процестерді сипаттау және зерттеуде
қолданылатынын жете түсінулерін кӛздейді.
«Алгебра және анализ бастамалары» оқу пәнінің мазмұны білім
алушылардың келесі білім алу деңгейінде табысты оқуы, сондай-ақ
практикалық есептерді шешуі үшін қажетті математикалық білім жүйелері мен
біліктерін және математикалық мәдениетті дамытуға бағытталған.
Оқу пәні мазмұнында жалпы зияткерлік және танымдық, оқу біліктерін
одан әрі дамыту кӛзделген. Математикалық заңдылықтарды түсіну барысында
гипотезаны тексеру және ұсыну проблемаларын тұжырымдау үшін салыстыру,
саралау, тарату, талдау, жинақтау, дерексіздендіру, нақтылау сияқты біліктер
қолданылады.
Оқу пәнінің мазмұны оқыту бағытына байланысты мектептегі математика
курсының тақырыптарын қамтитын математиканың негізгі бӛлімдерінен
тұрады (1-кесте).
1-кесте – Оқыту бағыты бойынша бӛлімдер атауы
Жаратылыстану-математика бағыты

Қоғамдық-гуманитарлық
бағыт

Сандар
Алгебра
Статистика және ықтималдық теориясы
Математикалық модельдеу және анализ

Алгебра
Статистика және ықтималдық теориясы
Математикалық модельдеу және анализ
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«Алгебра және анализ бастамалары» оқу пәні бойынша жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламалары оқыту бағытына қарай әзірленді
(1-сызба) [3, 4].
Үлгілік оқу бағдарламаларының атаулары

Жалпы орта
білім беру деңгейінің
қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы
10-11-сыныптарына арналған
«Алгебра және анализ бастамалары»
пәнінен жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасы

Жалпы орта
білім беру деңгейінің
жаратылыстану-математика
бағытындағы
10-11-сыныптарына арналған
«Алгебра және анализ бастамалары»
пәнінен жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасы

1-сызба – Үлгілік оқу бағдарламаларының атаулары
Жаңартылған мазмұндағы 10-11-сыныптарға арналған «Алгебра және
анализ бастамалары» пәнінің үлгілік оқу бағдарламаларының құрылымын және
базалық мазмұнының ерекшеліктерін оқыту бағыттарына сәйкес қарастырайық.
І. Үлгілік оқу бағдарламаларының құрылымы
Жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламалары үш тараудан
тұрады. Сонымен қатар оқу бағдарламаларына қосымша ретінде Ұзақ мерзімді
жоспар берілген.
Жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламалары тарауларының
атаулары 2-сызбамен кӛрсетілген.
1-тарау – Жалпы ережелер

2-тарау – Оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

Үлгілік
оқу бағдарламасының құрылымы

3-тарау – Оқыту мақсаттарының жүйесі

Жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу
бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ
мерзімді жоспар

2-сызба – Үлгілік оқу бағдарламасының құрылымы
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Осы тараулардың әрқайсысына тоқталайық.
1-тарау.
Оқу бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Білім
берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарынының 4-қосымшадағы Жалпы орта білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына және «Қазақстан Республикасындағы бастауыш,
негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8
қарашадағы № 500 бұйрығына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 15
мамырдағы № 205 бұйрығына сәйкес әзірленген [1, 2].
Осы тарауда пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері кӛрсетілген.
Жалпы орта білім беру деңгейінде оқытудың екі бағытында да «Алгебра
және анализ бастамалары» пәні 10-11 сыныптарға арналған жаңартылған
мазмұндағы Үлгілік оқу жоспарларында инварианттық компоненттегі міндет
пән болып табылады.
Жаратылыстану-математика бағытында «Алгебра және анализ
бастамалары» пәнін оқыту оқушылардың функционалдық сауаттылығын
қалыптастыру үшін неғұрлым тиімді әдістерді ұсынады және логикалық,
абстрактілік, кеңістіктік, сыни ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді,
шынайылықты танудың ғылыми әдістерін меңгереді, математиканың
практикалық маңыздылығын жете түсінеді.
Пайымдаулардағы қорытындыларды негіздеуде математикалық тілдің
қолдану қажеттілігі оқушылардан математикалық терминологияны, логикалық
конструкциялар мен таңбаларды еркін пайдалануын талап етеді, адамның
жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.
Қоғамдық-гуманитарлық бағытта «Алгебра және анализ бастамалары»
пәнін оқып-үйрену барысында математиканың практикалық маңыздылығы,
тұлғаның логикалық және сыни тұрғыдан ойлау қабілетін қалыптастыру мен
дамыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға
мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ, ғылыми-жаратылыстану пәндерін оқып-білуге
қажетті математикалық білім мен білік негіздерін игеру қоршаған ортаның
біртұтастығы туралы түсінікті қалыптастыруға ықпал етеді.
Жаратылыстану-математика
бағытында
«Алгебра
және
анализ
бастамалары» пәнін оқыту мақсаты: практикалық іс-әрекетте қолдануға, басқа
пәндерді игеруге, білім алуды жалғастыруға қажетті математикалық білімді
оқушылардың меңгеруі; жалпы адами құндылықтар және ұлттық мәдениеттің
озық салт-дәстүрлер негізінде оқушылардың зияткерлігін дамыту.
Қоғамдық-гуманитарлық бағытта «Алгебра және анализ бастамалары»
пәнін оқыту мақсаты: қазіргі замандағы қоғамда ӛзін еркін сезінуге адамға
қажетті ойлау қасиеттерін қалыптастыру арқылы оқушылардың зияткерлік
деңгейін дамыту; практикалық іс-әрекеттерде қолдануда, басқа пәндерді
үйренуде, білім алуды жалғастыруда қажетті математикалық білімді меңгеру.
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Мақсаттарға сәйкес «Алгебра және анализ бастамалары» пәнін оқытудың
әр бағытында міндеттері анықталған (2-кесте).
2-кесте – Оқыту міндеттері
Жаратылыстану-математика
бағыты
Бағдарламаның
«Сандар»,
«Алгебра»,
«Статистика
және
ықтималдықтар
теориясы»,
«Математикалық модельдеу және
анализ»
бӛлімдері
бойынша
математикалық білім, білік және
дағдыларын әрі қарай қалыптастыру
мен дамытуға жағдай жасау

Қоғамдық-гуманитарлық
бағыт
Бағдарламаның
«Алгебра»,
«Статистика және ықтималдықтар
теориясы»,
«Математикалық
модельдеу және анализ» бӛлімдері
бойынша математикалық білім, білік
және дағдыларын қалыптастыру мен
дамытуға жағдай жасау

математикалық тіл мен негізгі әртүрлі
мәнмәтіндегі
есептерді
математикалық заңдарды қолдану шешуде математикалық тілді және
дағдыларын дамытуға ықпал ету
негізгі математикалық заңдарды
қолдануға, сандық қатынастар мен
кеңістіктік формаларды оқып білуге
ықпал ету
әртүрлі
мәнмәтіндегі
есептерді
шешуде санды қатынастар мен
кеңістіктік формаларды оқып білуге
жәрдем беру

есептерді
шешу
мақсатында
оқушылардың
білімдерін
математикалық модельдерді құруға
және керісінше, шынайы процестерді
сипаттайтын
математикалық
модельдерді
суреттеп
беруге
бағыттау

нақты
процестерді
сипаттайтын
математикалық модельдерді құру
және интерпретациялау дағдыларын
дамыту

практикалық есептерді шешуде,
алынған нәтижелерді бағалау мен
олардың нақтылығын айқындауда
лайықты математикалық әдістерді
таңдап алу үшін логикалық және
сыни
тұрғыдан
ойлауын,
шығармашылық қабілеттерін дамыту

әртүрлі теориялық облыстар мен
практикалық
іс-әрекеттерде
зерттеулер және есептер шешу үшін
математикалық әдістерді қолданудың
дағдыларын дамыту

коммуникативтік дағдыларын, оның
ішінде, ақпаратты дұрыс және
сауатты түрде беру, сонымен қатар
түрлі
ақпарат
кӛздерінен,
басылымдар
мен
электрондық
құралдардан алынған ақпаратты
қолдану қабілетін дамыту

логикалық және сын тұрғысынан ӛздігінен және топта жұмыс істеуде
ойлау, шығармашылық қабілеттерін қажетті тәуелсіздік, жауапкершілік,
дамыту
белсенділік,
табандылық
пен
толеранттылық сияқты тұлғалық
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қасиеттерді дамыту
коммуникативтік,
әртүрлі математиканы оқыту процесінде
дереккӛздерден ақпаратты іздеу және ақпараттық-коммуникациялық
қолдану дағдыларын дамыту
технологияларды
қолдану
дағдыларын дамыту
ӛздігінен, топта жұмыс істеуге
қажетті тәуелсіздік, жауапкершілік,
бастамашылдық, табандылық пен
толеранттылық сияқты тұлғалық
қасиеттерді дамыту
қоғамның
ілгерілеуі
үшін
математиканың
маңыздылығын
түсінуін қамтамасыз ету
математиканы оқыту процесінде
ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды
қолдану
дағдыларын дамыту

2-тарау.
Екінші тарауда алдымен жалпы білім беру деңгейінің үлгілік оқу
жоспарына сәйкес 10-11 сыныптарда «Алгебра және бастамалары» пәнін
оқытуға бӛлінген оқу жүктемелерінің кӛлемі, әр сынып бойынша пәннің
базалық мазмұны, мектепте математиканы оқытудың бӛлімдері мен
бӛлімшелері кӛрсетілген.
«Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім
берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына
ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2019 жылғы 15 мамырдағы № 205 бұйрығы бойынша
жаратылыстану-математика және қоғамдық-гуманитарлық бағыттардағы 10-11
сыныптарда «Алгебра және анализ бастамалары» пәніне бӛлінген оқу
жүктемесі 3-кестеде келтірілген [2].
3-кесте – Оқу жүктемесінің кӛлемі
Оқу пәнінің
аталуы
Алгебра және анализ
бастамалары
Алгебра және анализ
бастамалары

Сынып

10
10

Оқыту бағыты
Жаратылыстануматематика
бағыты
Қоғамдықгуманитарлық
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Жалпы жүктеме, сағат
Апталық

Жылдық

4

136

3

102

Алгебра және анализ
бастамалары
Алгебра және анализ
бастамалары

11

11

бағыт
Жаратылыстануматематика
бағыты
Қоғамдықгуманитарлық
бағыт

4

136

3

102

3-кестеден кӛріп отырғандай, жаңартылған білім мазмұнын енгізу
аясында жалпы орта білім беру деңгейінде қоғамдық-гуманитарлық бағытта
10-11 сыныптарда «Алгебра және анализ бастамалары» пәнін оқытуға бӛлінген
сағат саны 2012 жылғы Үлгілік оқу жоспарымен салыстырғанда сағат саны
ӛзгеріссіз қалған, ал жаратылыстану-математика бағытында 10-11 сыныптарда
«Алгебра және анализ бастамалары» пәнін оқытуға бӛлінген сағат саны 2012
жылғы Үлгілік оқу жоспарымен салыстырғанда сағат саны бір сағатқа
арттырылған.
Жалпы орта білім беру деңгейінің «Алгебра және анализ бастамалары»
оқу пәнінің мазмұнын анықтау кезінде негізгі білім беру деңгейінде
оқытылатын «Математика» және «Алгебра» пәндерінің жаңартылған
мазмұндағы оқу бағдарламаларында қарастырылатын материалдар мен оқыту
бағыты ескерілген.
Жаратылыстану-математика бағыты және қоғамдық-гуманитарлық бағыт
бойынша 10-11 сыныптарға арналған «Алгебра және анализ бастамалары»
пәнін жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламаларының мазмұны
бӛлімдер бойынша анықталған.
Әр оқыту бағыты қарай пән мазмұнына қарай анықталған бӛлімдер мен
бӛлімшелерді жеке қарастырайық.
Жаратылыстану-математика
бағыты
бойынша
бӛлімдер
мен
бӛлімшелердің атаулары 3-сызбада, ал қоғамдық-гуманитарлық бағытта
анықталған бӛлімдер мен бӛлімшелердің атаулары 4-сызбада келтірілген.
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Сандарға
амалдар
қолдану

Сандар және
шамалар
туралы
түсініктер

«Сандар»
бӛлімі

Статистика
және деректерді
талдау

Ықтималдықтар
теориясының
негіздері

Комбинаторика
негіздері

«Статистика және
ықтималдықтар теориясы»
бӛлімі

Математикалық
модельдеудің
кӛмегімен есептер
шығару

Математикалық тіл
және
математикалық
модель

Математикалық
анализ
бастамалары

«Математикалық модельдеу
және анализ»
бӛлімі

3-сызба – Оқу бағдарламасының бӛлімдері мен бӛлімшелері (ЖМБ)

Тригонометрия

Теңдеулер және
теңсіздіктер,
олардың жүйелері
және
жиынтықтары

Алгебралық
ӛрнектер және
оларды түрлендіру

«Алгебра»
бӛлімі

10-11 сыныптарға арналған «Алгебра және анализ бастамалары» пәнін
жаратылыстану-математика бағытында анықталған
бӛлімдер мен бӛлімшелердің атаулары

Статистика
және деректерді
талдау

Комбинаторика
негіздері

«Статистика және
ықтималдықтар теориясы»
бӛлімі
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Математикалық
модельдеудің
кӛмегімен есептер
шығару

Математикалық тіл
және
математикалық
модель

Математикалық
анализ
бастамалары

«Математикалық модельдеу
және анализ»
бӛлімі

4-сызба – Оқу бағдарламасының бӛлімдері мен бӛлімшелері (ҚГБ)

Тригонометрия

Теңдеулер және
теңсіздіктер,
олардың жүйелері
және
жиынтықтары

Алгебралық
ӛрнектер және
оларды түрлендіру

«Алгебра»
бӛлімі

10-11 сыныптарға арналған «Алгебра және анализ бастамалары» пәнін
қоғамдық-гуманитарлық бағытта анықталған
бӛлімдер мен бӛлімшелердің атаулары

3 және 4 сызбалардан жаратылыстану-математикалық бағыттағы
бӛлімдер саны қоғамдық-гуманитарлық бағытқа қарағанда
артық.
Жаратылыстану-математикалық бағытта (ЖМБ) қоғамдық-гуманитарлық
бағыттағы базалық мазмұнға енгізілген бӛлімдер кеңінен оқытылады. Сондайақ ЖМБ базалық мазмұны жаңа бӛлімдермен толықтырылған.
Оқу бағыты бойынша жаңартылған білім беру мазмұны аясында
«Алгебра және анализ бастамалары» оқу пәнінің бӛлімдерінің толықтырулары
мен жаңа бӛлімдеріне тоқталайық. 2013 және 2017 жылдардағы «Алгебра және
анализ бастамалары»
пәні бойынша оқу бағдарламаларының базалық
мазмұнын салыстырмалы түрде 4 және 5 кестелерде келтірілген [3, 4].
4-кесте – Базалық мазмұн
Жаратылыстану-математика
бағыты
2013

2017

10-сынып
Функция, оның қасиеттері және графигі Функция, оның қасиеттері және графигі
Тригонометриялық функциялар
Кері тригонометриялық функциялар
Тригонометриялық теңдеулер
Тригонометриялық теңсіздіктер
Ықтималдық
Кӛпмүшелер
Функцияның шегі және үзіліссіздігі
Туынды
Туындының қолданылуы
Кездейсоқ шамалар және олардың
сандық сипаттамалары

Тригонометриялық функциялар
Тригонометриялық теңдеулер мен
теңсіздіктер

Туынды
Туындының қолданылуы

Комбинаторика және Ньютон биномы
11-сынып
Алғашқы функция және интеграл
Алғашқы функция және интеграл
Дәреже және түбір. Дәрежелік функция Дәреже және түбір. Дәрежелік функция
Иррационал теңдеулер мен теңсіздіктер Иррационал теңдеулер
Комплекс сандар
Кӛрсеткіштік және логарифмдік
Кӛрсеткіштік және логарифмдік
функциялар
функциялар
Кӛрсеткіштік және логарифмдік
Кӛрсеткіштік және логарифмдік
теңдеулер мен теңсіздіктер
теңдеулер мен теңсіздіктер
Математикалық статистика элементтері
Дифференциалдық теңдеулер
Теңдеулер мен теңсіздіктер, теңдеулер
мен теңсіздіктердің жүйелері
Ықтималдық

«

«
55-кесте – Базалық м

5-кесте – Базалық мазмұн
Қоғамдық-гуманитарлық
бағыт
2013

2017

10-сынып
Функция, оның қасиеттері және графигі Функция, оның қасиеттері және графигі
Тригонометриялық функциялар
Тригонометриялық функциялар
Тригонометриялық теңдеулер
Тригонометриялық теңдеулер мен
теңсіздіктер
Тригонометриялық теңсіздіктер
Ықтималдық
Функцияның шегі және үзіліссіздігі
Туынды
Туынды
Туындының қолданылуы
Туындының қолданылуы
Кездейсоқ шамалар және олардың
сандық сипаттамалары
11-сынып
Алғашқы функция және интеграл
Алғашқы функция және интеграл
Дәреже және түбір. Дәрежелік функция Дәреже және түбір. Дәрежелік функция
Иррационал теңдеулер мен теңсіздіктер Иррационал теңдеулер
Кӛрсеткіштік және логарифмдік
Кӛрсеткіштік және логарифмдік
функциялар
функциялар
Кӛрсеткіштік және логарифмдік
Кӛрсеткіштік және логарифмдік
теңдеулер мен теңсіздіктер
теңдеулер мен теңсіздіктер
Математикалық статистика элементтері
Ықтималдық

Ж
аратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11-сыныптардағы бӛлімдерді
кеңейту ретінде енгізілген оқыту мақсаттары 6- кестеде кӛрсетілген.
6-кесте – Жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11-сыныптарда
енгізілген оқыту мақсаттары
Бӛлім

Оқыту мақсаты
10-сынып
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Функция, оның қасиеттері және
ax  b
, c  0 , бӛлшек-сызықты
10.4.1.5 - y 
графигі
cx  d
функциясының қасиеттерін анықтау және
оның графигін салу
Ықтималдық

10.2.3.5
кері
тригонометриялық
функциялардың графиктерін салу
10.2.3.6
кері
тригонометриялық
функциялары бар ӛрнектерді түрлендірулер
орындау;
10.2.3.7
кері
тригонометриялық
функциялары бар қарапайым теңдеулерді
шеше алу
10.3.2.5 - толық ықтималдық формуласын
білу және оны есептер шығаруда қолдану;
10.3.2.8 - Бернулли формуласы мен оның
салдарларын есептер шығаруда қолдану;
10.4.2.3
- нақты құбылыстар мен
процестердің ықтималдық модельдерін құру

Ықтималдық

Функцияның
үзіліссіздігі

шегі

және

0 
,
және
0 
   түріндегі анықталмағандықтарды ашу
әдістерін қолдану;
10.4.1.15 - бірінші тамаша шекті қолданып
шектерді есептеу
10.4.1.14 - шектерді есептеуде

Туынды

10.4.1.24
кері
тригонометриялық
функциялардың туындыларын табу

Туындының қолданылуы

10.4.1.30 - функцияның екінші ретті
туындысын табу;
10.4.1.31 - функция графигінің иілу
нүктесінің анықтамасын және функция
графигінің
аралықтағы
дӛңестігінің
(ойыстығының) қажетті және жеткілікті
шартын білу,
10.4.1.32 - функция графигінің дӛңес (ойыс)
аралықтарын таба білу

Кездейсоқ шамалар және олардың 10.3.2.16 - дискретті кездейсоқ шамалардың
сандық сипаттамалары
үлестірім түрлерін ажырата білу: биномдық
үлестірім, геометриялық үлестірім,
гипергеометриялық үлестірім;
10.3.2.17
үлкен
сандар
заңының
тұжырымдамасын білу

Алғашқы функция және интеграл

11-сынып
11.3.1.4 - айнымалыны алмастыру әдісімен
интегралды есептеу;
11.3.1.5 - бӛліктеп интегралдау әдісімен
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интегралды есептеу
Математикалық
элементтері

статистика 11.3.3.2 - дискретті және аралық вариациялық
қатарларды құрастыру үшін таңдаманы
ӛңдеу;
11.3.3.3
берілген
шартқа
сәйкес
вариациялық қатарлардың деректерін талдау;
11.3.3.4 - таңдама бойынша кездейсоқ
шамалардың сандық сипаттамаларын бағалау

Жалпы орта білім деңгейінде «Кӛпмүшелер» бӛлімі оқытылады.
Жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11 сыныптарда «Кӛпмүшелер»
бӛлімі кеңірек қаралады. Атап айтқанда, бұл бӛлімде оқытудың келесі
мақсаттары қарастырылған:
10.2.1.1 - бірнеше айнымалысы бар кӛпмүшенінің анықтамасын білу және
оны стандарт түрге келтіру, стандарт түрдегі кӛпмүшенің дәрежесін анықтау;
10.2.1.2 - симметриялы және біртекті кӛпмүшелерді танып білу;
10.2.1.3 - бір айнымалысы бар кӛпмүшелерді ажырата және оны стандарт
түрге келтіре алу;
10.2.1.4 - бір айнымалысы бар кӛпмүшенің бас коэффициентін, дәрежесін
және бос мүшесін табу;
10.2.1.5 - кӛбейткіштерге жіктеу әдісі арқылы бір айнымалысы бар
кӛпмүшенің түбірлерін табу;
10.2.1.6
кӛпмүшелерді
кӛбейткіштерге
жіктеу
үшін
п
п
2 п1
2 п1
х а ,х
 а , п  N формулаларын қолдану;
10.2.1.7 - кӛпмүшені кӛпмүшеге «бұрыштап» бӛлуді орындау;
10.2.1.8 - Безу теоремасын және оның салдарларын есеп шығаруда
қолдану;
10.2.1.9 - симметриялы және біртекті кӛпмүшелер түбірлерін табудың
түрлі тәсілдерін қолдану;
10.2.1.10 - кӛпмүше түбірлерін табу үшін Горнер схемасын қолдану;
10.2.1.13 - анықталмаған коэффициенттер әдісін білу және оны
кӛпмүшені кӛбейткіштерге жіктеуде қолдану.
10.2.1.11 - бір айнымалысы бар бүтін коэффициетті кӛпмүшенің рационал
түбірі туралы теореманы оның түбірлерін табуда қолдану;
10.2.2.1 - жоғары дәрежелі теңдеулерді шешуде кӛбейткіштерге жіктеу
әдісін қолдану;
10.2.2.2 - жоғары дәрежелі теңдеулерді шешуде жаңа айнымалы енгізу
әдісін қолдану;
10.2.1.12 - жалпыланған Виет теоремасын білу және оны үшінші ретті
кӛпмүшелерге қолдану
Қоғамдық-гуманитарлық бағытта сандар жиынын игеру нақты сандардың
жиынымен шектеледі, ал жаратылыстану-математикалық бағытта тағы бір
сандардың жиыны - комплекс сандар жиыны қарастырылады. Бұл бӛлім
пропедевтикалық материал ретінде, сондықтан ол келесі оқу мақсаттарымен
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11.1.1.1 - комплекс санның және оның модулінің анықтамаларын білу;
11.1.1.2 - комплекс санды комплекс жазықтықта кескіндеу алу;
11.1.1.3 - түйіндес комплекс сандар анықтамасы мен олардың қасиеттерін
білу;
11.1.2.1 - алгебралық түрде берілген комплекс сандарға арифметикалық
амалдар қолдану;
11.1.2.2 - алгебралық түрдегі комплекс санды бүтін дәрежеге шығарғанда
мәнінің заңдылығын қолдану;
11.1.2.3 - комплекс санның квадрат түбірін таба алу;
11.1.2.4 - квадрат теңдеулерді комплекс сандар жиынында шешу;
11.1.2.5 - алгебраның негізгі теоремасын және оның салдарларын білу.
Жаратылыстану-математикалық
бағыттағы
базалық
мазмұнға
теңдеулердің тағы бір түрі
дифференциалдық теңдеулер ұғымымен
толықтырылған. «Дифференциалдық теңдеулер» бӛлімі келесі тақырыптарды
қамтиды: «Дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы мағлұмат»,
«Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер»,
«Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық
теңдеулер». Осы бӛлімде сәйкесінше тӛмендегідей оқыту мақсаттары
қарастырылады:
11.3.1.22 дифференциалдық теңдеулер туралы негізгі ұғымдарды білу;
11.3.1.23 дифференциалдық теңдеулердің жалпы және дербес шешімдері
анықтамаларын білу;
11.3.1.24 - айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді
шешу;
11.3.3.1 - физикалық есептерді шығаруда дифференциалдық теңдеулерді
қолдану;
11.3.1.25 - екінші ретті біртекті сызықты дифференциалдық теңдеулерді
шешу (ay''+by'+cy=0 түріндегі ,мұндағы a,b,c -тұрақты шамалар);
11.3.3.2 - гармоникалық тербелістің теңдеуін құру және шешу.
Осылайша, техникалық, экономикалық және басқа да жоғары оқу
орындарында мектеп бітірушінің оқуын жалғастыру мүмкіндік жасау
мақсатында жаратылыстану-математикалық бағыттағы «Алгебра және анализ
бастамалары» оқу пәнінің базалық мазмұны кеңейтілген математикалық білім
беруге бағытталған.
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2 «Алгебра және анализ бастамалары» пәнін оқытуды ҧйымдастырудың
формалары мен әдістері
Оқыту – білім алушылар мен тәрбиеленушілердің білімді, білікті,
дағдылар мен құзыреттілікті игеру, қабілеттілікті дамыту, күнделікті ӛмірде
білім қолдану тәжірибесін алу және ӛмір бойы білім алу уәждемесін
қалыптастыру бойынша қызметін ұйымдастырудың мақсатты процесі.
Оқыту түрлері - оқыту мақсаттарын игеруге, сондай-ақ оқыту процесінде
оқушыларды тәрбиелеу мен дамытуға бағытталған оқу сабақтарының түрлері,
білім алушылардың оқу қызметін ұйымдастыру тәсілдері.
Оқыту процесі ол дамытушы процесс. Оқушылардың ойлау жүйесін
қалыптастыру үшін мұғалім мектептегі оқу процесінің мәні, құрылымы, қызмет
ету мен даму логикасын түсінуі керек. Оқытудың мәнін түсіну үшін оқыту
процесінің негізгі компоненттерін анықтау қажет.
Оқыту процесі мұғалім мен оқушының бірлескен қызметі ретінде
кӛрінеді. Мысалы, мұғалім оқушының іс-әрекетіне мақсат қояды, ақпарат
береді, ұйымдастырады, ынталандырады, түзету жұмыстарын жүргізеді, ал
оқушы бағдарламалық білім мазмұнын, әрекет түрлерін меңгереді. Осыдан
оқыту процесінің екі жақтылық сипатының ӛзара байланыстылығы мен
шарттастығын байқаймыз. Осы екі жақты қызмет белгілі бір мазмұнды
меңгеруге бағытталады, яғни үшінші компонент ол білім мазмұны болып
табылады. Аталған үш компонент (мұғалім, оқушы, білім мазмұны) сыртқы
сипатты ғана кӛрсетеді. Олардың астарында жасырын ішкі қозғаушы күш –
оқытудың мәні жатыр. Оқытудың мәні – ол мақсатты, ғылыми білімді, ісәрекетті, рухани, материалдық мәдениетті жүйелі меңгеру негізінде оқушы
тұлғасының дамуын кӛздейтін ұйымдастырылған процесс.
Мектептегі оқыту процесінің құрылымы тӛмендегі компоненттерді
қамтиды:
1) мақсаттылық компонент – оқытудың мақсаты мен міндеттері;
2) мазмұндық компонент – білім мазмұнын құрайтын оқушылардың
меңгерген білім, іскерлік, дағдылар жиынтығы;
3) процессуалдық компонент – оқытудың мақсаты мен міндеттерін жүзеге
асырудағы оқыту құралдары, формалары, әдістері мен тәсілдерімен
сипатталады.
Мектептегі оқыту процесін ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ.
Сабақ барысында жоғарыда аталған компоненттер жүзеге асырылады.
Сабақтың негізгі түрлеріне: аралас сабақ, жаңа білімді меңгеру сабағы,
оқылатын материалды бекіту сабағы, қайталау сабағы, жаңа материалды
жүйелеу және жинақтау сабағы, білімді тексеру және бағалау сабағы жататыны
белгілі.
Сабақ кезеңдерінің реттілігі - оқытудың әдісі немесе тәсілдемесіне,
қойылған дидактикалық және психологиялық талаптарына, сабақ құру моделіне
байланысты болады.
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Дидактикалық талаптарға:
- сабақ процесінің жеке тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту
міндеттерін шешуге бағытталуы;
- оқушылардың қажеттіліктік-мотивациялық саласы мен оқу-танымдық
белсенділігінің бірлігін қамтамассыз етуі;
- сабақта барлық дидактикалық принциптерді жүзеге асыру;
- сабақ процесінде оқушылардың оқу материалдарын табысты
меңгеруіне жағдай жасау т.б жатады.
Дидактикалық қабілеті бар мұғалім қажет жағдайда оқу материалын
бейімдеп, қиынды- жеңіл, күрделіні - қарапайым, түсініксізді-түсінікті етіп бере
алады.
Психологиялық талаптарға:
- оқу процесінде мұғалімнің оқушылармен ӛзара әркеттесуі, бірлескен ісәрекеттегі
ынтымақтастық
және олардың ӛзара ықпал етуін
ұйымдастыруда психологиялық қолдау кӛрсете алуы;
- оқушылардың психологиялық денсаулығын сақтау;
- оқушылардың оқуына, дамуына қолайлы әлеуметтік психологиялық
жағдай жасау;
- әр оқушының белсенділігін арттырып, арманы мен мүмкіншіліктерінің
бір-біріне сай келуін бағалау;
- оқушыларға оқу материалын неғұрлым ұғынықты етіп беру, оларға
материалды немесе мәселені айқын және түсінікті түрде келтіру, пәнге
қызығушылық тудыру, олардың ӛз бетінше ойлай алу қабілетін дамыту;
- оқу процесінде оқушылардың жеке және шығармашылық қабілеттерін
ашу және т.б жатады.
Сабақ құрылымының құрамдас бӛлігі - мұғалімнің сабаққа дайындығы
болып табылады. Бұл педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерді оқу, оқу
бағдарламаларын, озық педагогикалық тәжірибені талдау, оқу материалының
мазмұнын құрастыру, сабақтарды жоспарлау және дидактикалық жағдайларды
жасау.
Мұғалім сабаққа дайындалу кезінде келесі реттілікті ұстану қажет:
- оқыту мақсаттарына сәйкес оқу материалының мазмұнын дайындау;
- сабақтың дидактикалық міндеттерін анықтау;
- оқытудың тиімді тәсілдері мен әдістерін таңдау;
- сабақтың қысқа мерзімді жоспарын құру;
- дидактикалық құралдардың қолданылуын талдау.
Мұғалім оқу процесінде сӛздік, кӛрнекілік немесе практикалық әдістерді,
ӛзіндік жұмысты басқарудың репродуктивті немесе зерттеушілік, эвристикалық
немесе проблемалық баяндау, бақылау және ӛзін-ӛзі бақылау әдістерін
қолданады.
Сонымен қатар мұғалім жаңартылған білім беру мазмұнын жүзге асыру
барысында оқытудың бірнеше белсенді әдістерін тиімді пайдаланады.
Оқыту әдістерін таңдау кезінде тӛмендегі критерийлерді басшылыққа
алынады:
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- әдістердің оқыту мақсаты мен міндеттеріне сай келуі;
- әдістердің оқыту принціптеріне сай келуі;
- әдістердің оқылатын тақырыптың мазмұнына сай келуі;
- әдістердің оқушылардың оқу мүмкіндіктеріне сай келуі, яғни жас
ерекшелігі, физикалық және психикалық дамуы;
- әдістердің техникалық жағдайлар мен оқу үшін бӛлінген уақытқа
сәйкестігі;
- әдістердің мұғалімнің мүмкідіктріне сай келуі, яғни мұғалімнің
теориялық және практикалық жағынан даярлығы, жеке бас қасиеттері және т.б.
Демек, оқытудың белсенді әдістері – бұл оқыту міндеттерін, яғни
дидактикалық міндеттерді шешуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың
бірлескен іс-әрекетінің тәсілдері болып табылады.
Математиканы оқыта отырып, оқушылардың логикалық, эвристикалық,
шығармашылық ойлай қабілетін және ӛзіндік іс-әрекеттерін
дамытуда
оқытудың белсенді әдістерін тиімді қолданудың маңызы зор.
Математиканы оқыту барысында мұғалімдер келесідегідей оқытудың
белсенді технологияларын қолдану арқылы тұлғаның қасиеттерін дамытуға
назар аударғаны маңызды:
 оқушылардың жеке пікірін тыңдай білу, олардың білімдері, біліктері
мен дағдыларын одан әрі дамыту мақсатында алған білімдерін қолданудың
маңыздылығын құптау;
 мұқият іріктелген математикалық тапсырмалар мен іс-әрекет түрлері
арқылы оқушыларды дамыта оқыту;
 оқушылардың білім алуына «оқыту үшін бағалау» арқылы қолдау
кӛрсету;
 оқушылардың зерттеу жұмыстарын жүргізуіне және зерттеу әдіс–
тәсілдеріне негізделген белсенді оқытуды қолдау;
 оқушылардың сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамыту;
 оқушылардың жеке, топтық және сыныптың барлық оқушыларымен
жұмыс түрлерін ұйымдастыру.
Математиканы оқытудағы педагогикалық тәсілдер:
 проблемалық оқыту;
 топпен жұмыс;
 ӛзара оқыту (сынып ішінде және сыныптар арасында);
 практикалық және шығармашылық жұмыстар (ермексаз, шыны, ағаш,
түрлі геометриялық модельдердің конструкторы сияқты материалдармен
жұмыс істеу);
 жартылай ізденіс әдісі (іздеуді, қосымша материал қолдануды қажет
ететін есептерді шешу);
 зерттеу әдісі (мен не білемін, нені білгім келеді, неге үйрендім);
 белсенді оқыту әдістері;
 саралап оқыту;
 оқушылардың оқу жетістігіне жүйелі мониторинг жасау;
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 құндылықтарға бағытталған оқыту;
 жеке тұлғаға бағытталған оқыту.
«Оқыту әдісі» ұғымы дидактикалық мақсаттарға сәйкес оқыту үдерісінде
мұғалімнің оқу жұмысы мен оқушылардың танымдық іс-әрекеті жолдарына
байланыстырыла шешілетін оқу іс-әрекетінің міндеттерін бейнелейді.
Демек, оқыту әдістері – оқыту міндеттерін, яғни дидактикалық
міндеттерді шешуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың біріккен ісәрекетінің жолдары болып табылады. Сонымен бірге дидактикада оқыту
«тәсілдері» ұғымы кеңінен қолданылады.
Тәсіл – әдіс элементі, оның кұрамды бӛлігі, бір реттік әрекет. Оқыту
үдерісінде әдістер мен тәсілдер әр түрлі құрамда қолданылуы мүмкін.
Оқыту әдістері – күрделі, кӛп жақты, кӛп салалы құбылыс. Оқыту әдістері
арқылы объективтік заңдылықтар, мақсаттар, мазмұн, принциптер, оқыту
формалары бейнеленеді. Оқыту әдістері оқу-тәрбие үдерісінде үйретуші,
дамытушы, тәрбиелеуші, ынталандырушы (мотивациялық) және бақылаушытүзетуші кызметтерді атқарады.
Әдістер кӛмегімен оқыту мақсаты жүзеге асырылады, яғни бұл –
үйретуші функцияның байқалуы, оқушылардың даму деңгейі мен қарқыны
қамтамасыз етілетін – дамыту функциясы, сол сияқты тәрбие нәтижелерінің
анықталуы – тәрбиелік функцияның жүзеге асырылуы болып табылады.
Әдістер мұғалім үшін оқушыларды оқуға ұмтылдырушы құрал ретінде
қолданылады, ал кейде танымдық іс-әрекетті ынталандыру қызметін атқарады.
Бұл оның ынталандырушы рӛлін атқаруы.
Оқытуды ұйымдастыру əдісі - білімді игеру мақсаттарына қол жеткізуге
бағытталған мұғалім мен оқушының бірліктегі іс-әрекеттік қимыл-тәсілдері.
Оқу мақсаты жолындағы ұстаздың оқыту жұмысы мен шәкірттің оқып-үйрену
әрекеттерінің ӛзара байланыстылығы осы оқу әдісінен кӛрінеді. Қандай
болмасын оқыту әдісі, - дейді И.Я.Лернер, - оқушылардың білім мазмұнын
игеруін, сӛйтіп оқыту мақсатына жетуді қамтамасыз етерлік олардың
танымдық, әрі практикалық әрекетін ұйымдастыратын белгілі нысанға
бағытталған мұғалім әрекетінің жүйесі болып табылады.
Оқыту – жеке адамның қалыптасуының, ақыл-ойы мен жалпы білімін
дамытудың маңызды құралы. Ол белгілі бір жүйеде және жоспар бойынша,
мұғалімнің басшылығымен, нақты мақсатқа бағытталған процесс болып
табылады. Пәнді оқыған кезде білім алушылар білімнің жиынтығын меңгереді
және сол саламен тығыз байланысты білік пен дағдыға ие болады [5].
Осығын сәйкес оқытуды тиімді ұйымдастыру арқылы болашақ
ұрпақтарға әлемдік ғылым мен прогресс деңгейіне сәйкес білім мен тәрбие
беру, оның рухани байлығы мен мәдениеттілігін, ойлай білу мүмкіндігін
жетілдіру қоғамның басты міндеттерінің бірі болып табылады.
Сондықтан да қазіргі мектептің құрылымы мен білім беру мазмұнында
болып жатқан ӛзгерістер оқу - тәрбие үрдісін жетілдіруге жаңа талаптар қояды.
Сондықтан осыған сәйкес жаңартылған білім мазмұны мектептерде жүзеге
асырылуда.
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Жаңартылған оқу бағдарламасында пән мазмұнын жобалаудың күрделілік
ұстанымы, яғни білім мен біліктерді арттыруда оқу материалын тігінен, сондайақ кӛлденеңінен біртіндеп кеңейтіліп (білімді тақырыптар бойынша және
сыныптар бойынша күрделендіру) жасалынған. Таным заңдылығы мен пәндік
операциялардың неғұрлым маңызды түрлері бойынша ойлау дағдысының
деңгейлік жіктелімдеріне негізделген Блум таксономиясы бойынша оқыту
мақсаттарының иерархиясы сақталған.
Бағдарламада қазіргі ӛмірде қолданылатын кең ауқымды дағдыларға кӛп
кӛңіл бӛлінеді. Бұл дағдылар жалпыадамзаттық және этномәдени
құндылықтарға негізделе отырып, оқушыларға оқудағы, сондай-ақ ӛмірдегі
проблемаларды шешуіне мүмкіндік береді. «Кең ауқымды дағдылар» келесі ісәрекет түрлерінен тұрады: білімді шығармашылықпен қолдану; сыни тұрғыдан
ойлау; зерттеу жұмыстарын орындау; АКТ қолдану; тілдік дағдылармен бірге
қарым-қатынастың коммуникативтік тәсілдерін қолдану; топта және жеке
жұмыс жасау біліктілігі.
Білім беру деңгейлері және тұтас оқыту курсы бойынша педагогикалық
мақсаттардың пәнішілік байланыстары ескерілген. Бӛлімдер мен ұсынылған
тақырыптар мазмұнының уақыт талабына сәйкес болуы және әлеуметтік
дағдылардың қалыптасуына назар аударылған. Оқу процесі ұзақ мерзімді, орта
мерзімді, қысқа мерзімді жоспарлар түрінде технологияландырылған.
Жалпы орта білім беретін МЖМОББС негізгі білім беру бағдарламасын
меңгеру нәтижелеріне қойылатын талаптар математика пәні бойынша
оқушылардың тұлғалық, жүйелік-әрекеттік және пәндік нәтижелерге жетуіне
бағытталған.
Бағдарлама мазмұны оқушылардың математикалық ілім жүйесінің
негіздерін меңгеру, оларда тұлғааралық және этносаралық қарым-қатынастың
жоғары мәдениетін қалыптастыру, тұлғаның ӛзін-ӛзі таныту және кәсіби
бейімделу, функционалдық сауаттылықты қалыптастыру, тұлғаның зияткерлік,
адамгершілік-рухани дамуына бағытталған.
Ұсынылған бағдарламада оқыту формалары, әдістері мен технологиялары
әлемдік инновациялық оқыту тәжірибесін және оқушылардың бойында оқуға
деген қызығушылық тудыратын заманауи білім беру технологияларын қолдану
есебінен жаңартылған.
Білім беру нәтижелеріне қол жеткізу табыстылығын қамтамасыз ететін
логикалық, сыни және конструктивті ойлау негіздерін, алынған білімді оқу
және тәжірибелік іс-әрекетте пайдалану іскерлігін қалыптастыру мақсатында
тиімді оқыту формалары мен әдістері енгізілген.
Сынып ұжымын жаппай оқыту формасынан интерактивті, инновациялық,
жобалық-зерттеу технологиялары, сандық инфрақұрылымды қолдана отырып,
әр оқушының жеке білім алу траекториясын жүзеге асыруға кӛшу қамтамасыз
етілген.
Жалпы алғанда бағдарлама мазмұны, оқыту формалары мен әдістерінің
жаңартылуы мұғалім мен оқушылар арасында серіктес және тату қатынастар
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қалыптастыруға септігін тигізеді. Білім алушылардың қолайлы дамуы үшін
достық қарым-қатынастағы ортаны құру ӛте маңызды болып табылады.
Білім мазмұнын жаңарту аясында:
- энциклопедиялық сипаттағы фактологиялық материалды беруге
бағытталған оқытудан, акцентті ақпарат алу тәсілдерін үйретуге ауыстыру;
- ынтымақтастыққа және дербестікке қабілетті тұлғаны әлеуметтендіру;
- ақпаратты ӛздігінен алу, талдау және тиімді қолдану дағдысын
қалыптастыру;
- оқу бағдарламаларында кӛрсетілген білім мазмұны анықталатын білім
салалары бойынша және қызмет аспектілерін кӛрсететін күтілетін нәтижелерге
кӛңіл аударатын оқу процесін дәстүрлі ұйымдастырудан бас тарту кӛзделеді,
яғни оқушылар: «біледі», «түсінеді», «қолданады», «талдайды», «жинақтайды»,
«бағалайды».
Әдіс – оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді орындау
үшін мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жұмыс істеуде қолданатын тәсілдері.
Әдіс арқылы мақсатқа жету үшін істелетін жұмыстар ретке келтіріледі. Оқыту
әдістері танымға қызығушылық туғызып, оқушының ақыл-ойын дамытады,
ізденуге, жаңа білімді түсінуге ықпал етеді. Оқыту әдістері ең анық фактілерді
білуді қамтамасыз етеді, теория мен тәжірибенің арасын жақындатады. Оқыту
әдістерінің басты қызметі – оқыту, ынталандыру, дамыту, тәрбиелеу,
ұйымдастыру.
Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнын жаңартумен қатар,
оқушылардың пәнге деген қызығушылығын әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана
отырып, белсенділігін арттыру мақсатында интерактивті тақтаны пайдаланып
сабақ ӛткізудің кӛптеген мүмкіншіліктері бар.
Интерактивті тақта – бұл компьютердің қосымша құрылғыларының бірі
және де дәріс берушіге немесе баяндамашыға екі түрлі құралдарды біріктіретін:
ақпараттың кескіні мен қарапайым маркер тақтасын біріктіретін құрал.
Интерактивті құралдарды сабаққа пайдаланғанда дидактикалық бірнеше
мәселелерді шешуге кӛмектеседі: пән бойынша базалық білімді меңгеру; алған
білімді жүйелеу; ӛзін-ӛзі бақылау дағдыларын қалыптастыру; жалпы оқуға
деген ынтасын арттыру; оқушыларға оқу материалдарымен ӛздігінен жұмыс
істегенде әдістемелік кӛмек беру.
Бұл технологияны оқу материалын хабарлау және оқушылардың
ақпаратты меңгеруін ұйымдастыру арқылы, кӛзбен кӛру жадын іске қосқанда
арта түсетін қабылдау мүмкіндіктерімен қамтамасыз ететін әдіс деп қарауға
болады. Осы заманғы педагогикалық процесте қолданылатын әдістер саны, түрі
орасан кӛп.
Әдістер әр түрлі белгілері бойынша жіктеледі:
 оқу іс-әрекетінің сипаты бойынша: репродуктивтік, проблемалық,
зерттеу, ізденушілік, түсіндірме – кӛрнекілік, бӛлшектеп ізденіс (эвристикалы)
және т.б.;
 педагог пен оқушының белсенділік деңгейіне байланысты: пассивті,
активті, интерактивті;
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оқу материалының кӛзі бойынша: сӛз, кӛрнекілік, іс-әрекеттік
(практика);
 оқу-танымдық қызметті ұйымдастыру тәсілдері бойынша: іс-тәжірибеде
білім, білік, дағдыларды қалыптастыру әдістері, жаңа білім алу тексеру және
бағалау әдістері.
1. Пассивті (енжар) әдіс – бұл оқытушы негізгі әрекет етуші және сабақ
барысын басқарушы тұлға болып табылатын білім алушылар мен оқытушының
ӛзара әрекеттесу формасы [5].
2. Активті (белсенді) әдіс – бұл білім алушылар мен оқытушы сабақ
барысында ӛзара әрекетте болатын және білім алушылар тек пассивті
тыңдаушылар емес, сабақтың белсенді қатысушылары болып табылатын ӛзара
әрекеттесу формасы. Яғни оқушы оқытудың «субектісі» болып шығады (ӛзіндік
жұмыс, шығармашылық жұмыс, лабораториялық-практикалық жұмыс). Мұнда
оқытушы мен білім алушылардың құқықтары бірдей [5].
Белсенді оқыту әдістері – оқушылардың оқу үдерісіне жоғары дәрежеде
қатысуын сипаттайтын, қойылған міндеттерді атқаруда олардың танымдық
және шығармашылық іс-әрекетін жандандыратын әдістер.
Белсенді оқыту әдістерінің айрықша ерекшеліктері:
– ойлаудың мақсатты жандануы, оқушы ӛз қалауына қарамастан
белсенді болуға мәжбүр болады;
– оқушылардың оқу үдерісіне жеткілікті шамада ұзақ уақыт қатысуы,
ӛйткені, олардың белсенділігі қысқа мерзімді не эпизодтық емес, айтарлықтай
дәрежеде тұрақты және ұзақ болуы тиіс (яғни бүкіл сабақ бойы);
– үйренушілердің дербес шығармашылық шешімдерді әзірлеуі, жоғары
ынта мен эмоция деңгейі;
– оқуға ынталандыру.
Белсенді оқыту әдісінің нақты түрін таңдай отырып, оның
мүмкіндіктерімен қатар оны әзірлеу және қолдану барысында туындайтын
ұйымдастырушылық және мазмұндық қиындықтарды, сонымен қатар оқу
үдерісінің жүзеге асырылу шарттарын да ескеру қажет.
Ең кӛп таралған белсенді оқыту әдістерін қарастырайық.
Проблемалық лекция оқушылардың дербес шығармашылық жұмысы,
бақылау сұрақтары, қарастырылатын материалды талқылау және басқа да
тәсілдер шынымен қамтылған жағдайда пайдалы болады. Оқушыларды әртүрлі
деңгейде қатыстыра отырып, оқу проблемаларын қалыптастыру және шешу
проблемалық лекцияның айқындаушы нышаны болып табылады.
Проблемалық ситуация оқушының ақыл-ой әрекетін қалыптастыруда
маңызды рӛл атқарады, онда салыстыру, іздестіру тәсілдерін пайдалануды
қажет етеді. Математика сабағын ӛтуде салыстыру тәсілдерін қолдану бірінші
жолға қойылады.
Интерактивті оқыту əдісі. Интерактивті («inter» –ӛзара, «act» – әрекет
жасау) біреумен ӛзара әрекеттесу, әңгіме, диалог режимінде болу дегенді
білдіреді. Басқаша айтсақ, белсенді әдістерге қарағанда интерактивті әдістер
оқушылардың мұғаліммен ғана емес, бір-бірімен кеңінен ӛзара әрекеттесуіне
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және оқыту үдерісінде оқушылардың белсенділігінің басымдылығына
бағытталады.
Интерактивті сабақтардағы мұғалімнің орны оқушылардың іс-әрекетін
сабақ мақсаттарына жету үшін бағыттаумен шектеледі.
Сонымен қатар мұғалім сабақ жоспарын (әдетте бұл – интерактивті
жаттығулар мен тапсырмалар, оларды орындау барысында оқушы материалды
зерделейді) құрып, орындауды ұйымдастырушы ғана.
Тиісінше оқушылар орындайтын интерактивті жаттығулар мен
тапсырмалар интерактивті сабақтардың негізгі құрамдас бӛліктері болып
табылады. Интерактивті жаттығулардың маңызды ерекшелігі – оларды орындай
отырып, оқушылар бұрын оқылған материалды бекітіп қана қоймайды, жаңа
материалды меңгереді.
Интерактивті оқыту әдістері «мұғалім = оқушы» және «оқушы = оқушы»
ӛзара іс-әрекеттері сызбасынан құрылады. Яғни енді оқыту процесіне
балаларды мұғалім ғана тартып қоймайды, оқушылардың ӛздері де бір-бірімен
іс-әрекет жасай отырып әр оқушының ынталануына әсер етеді. Мұғалім тек
кӛмекшінің рӛлін атқарады. Оның міндеті – балалардың ынталануы үшін
жағдай жасау.
Интерактивті оқыту əдістерінің міндеттері:
- ӛздігінен ізденуге, ақпаратты талдау және жағдайды дұрыс шешуге
үйрету;
- командамен жұмыс істеуге үйрету: бӛтен біреудің пікіріне
құрметпенқарау, бӛтен кӛзқарасқа тӛзімділік таныту;
- белгілі бір фактілерге сүйеніп ӛз пікірін қалыптастыруға үйрету.
Пассивті (енжар), активті (белсенді) және интерактивті әдістері Блум
таксономиясында жақсы суреттеледі, бұл профессор Бенджамин Блумның
басшылығымен американдық психологтар мен педагогтар тобымен әзірленген
оқыту деңгейлері мен мақсаттары және танымдық дағдыларды дамыту
кестелері. «Таксономия» термині белгілі бір реттілікті (иерархияны) құру
мақсатында, белгілі критерилер бойынша нысандарды жүйелеуді білдіреді.
Блум оқу мақсаттарының күрделілігі бойынша олардың иерархиясын ұсынды.
Кесте практик мұғалімдермен пайдаланылады және білім деңгейі (ақпараттар)
оқытудың бастапқы сатысы ғана (міндетті, базалық болса да) болып
табылатынын кӛрсетеді. Оқыту одан әрі жалғаса беруі керек, ұстаз алдына
басқа да мақсаттар қоюы керек.
Математиканы оқыту процесінде АКТ-ны қолдану келесідегідей:
– жобалау қызметтері, зерттеушілік есептерді шешу, тапсырмаларды
құрастыру, ақпараттар мен пікірлермен алмасу (стандартты емес есептер,
жобалар, «апта есебі») үшін сайттарды (блогтарды) құру;
– математикалық тапсырманы (геометриялық фигураларды құрастыру
және т.б.) орындау барысы туралы бейнекӛрініс жасау;
– арнайы программалардың кӛмегімен бағалау тапсырмаларын
құрастыру;
– графиктерді, геометриялық сызбаларды оқушылардың ӛздігінен салуы;
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– ақпаратты іздеу, оны таңдау, деректер мен құбылыстар арасындағы
байланыс пен айырмашылықты салыстыру және орнатуға байланысты
жұмыстарды ӛздігінен орындау дағдыларын оқушылардың бойында дамыту;
– математиканың бӛлімдерін оқу барысында кӛрнекілікті қамтамасыз ету
(мысалы, геометрияны оқуда 1C математикалық конструктор, GeoGebra
программалық қамтамасыз етулерді қолдану);
– әр түрлі қосымшалардың кӛмегімен оқушылардың математикалық
модельдеу дағдыларын жетілдіру (мысалы, Excel, Acces қолданбалы
программалар);
– оқушылардың ӛзін-ӛзі бақылау дағдыларын дамытуға мүмкіндік
жасайтын электрондық оқулықтар арқылы оқыту;
– Интернет-олимпиадаларға немесе қашықтықтан олимпиадаларға
қатысу арқылы оқушылардың математикалық қабілеттері мен шығармашылық
белсенділігін дамыту;
– ӛзекті тақырыптар бойынша мектептен тыс диалогты жалғастыруға
мүмкіндік беретін онлайн режимінде немесе форумға қатысу арқылы
математикалық дағдылар мен математикалық тілді дамыту.
Бірақ, әрине барлық жоғарыда айтылғандар интерактивті әдістерді ғана
пайдалану керек дегенді білдірмейді. Оқыту үшін білімнің барлық деңгейлері
мен әдістердің барлық түрлері маңызды.
Жаңартылғын мазмұн бойынша жалпы орта білім берудің 10-11сыныптарына арналған «Алгебра және анализ бастамалары» оқу пәндері
бойынша үлгілік оқу бағдарламалары, белгілі бір кӛлемдегі білімдерді алып
қана қою емес, оларды оқу және ӛмірлік проблемаларда қолдана білуді, яғни
оқушылардың бойында сыни тұрғыда ойлау мен функционалды сауаттылықты
дамытуды қамтитын нақты оқу мақсаттарына оқушылардың қол жеткізуіне
бағытталған.
Сыни тұрғыдан ойлау ерекшеліктеріне үш сатының бар болуы
жатқызылады: шақыру, ұғыну, рефлексия.
Бірінші кезеңде ұжымның барлық қатысушыларын процеске тарту,
жұмылдыру болып ӛтеді. Мақсат, берілген тақырып бойынша бар білімді еске
түсіру, ассоциативті ретті қалыптастыру және жауаптарын алғысы келетін
сұрақтар қою болып табылады. Ұғыну кезеңінде ақпаратпен жұмыс
ұйымдастырылады: мәтінді оқу, алынған фактілерді талдау және ойлап байқау.
Алынған білімдер рефлексия сатысында, шығармашылық іс-әрекет нәтижесінде
ӛңделеді және тұжырымдау жасалады.
Интеративті оқыту əдістері мен тəсілдері
Интерактивтi әдістің негiзiн интерактивтi жаттығулар мен тапсырмалар
құрайды. Интерактивтi жаттығулар мен тапсырмалардың әдеттегілерден басты
айырмашылығы олар меңгерілген материалды тек бекiтуге ғана емес, жаңаны
оқып-үйренуге бағытталған.
Кластер тәсілі кез келген сатыда қолданылуы мүмкін.
Шақыру кезеңінде балалар тақырып бойынша ӛздерінің бойында бар
барлық
білімдерін
баяндайды
және
ӛздерінің
ұсыныстары
мен
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қауымдастықтарын тіркейді. Ол оқушыларды танымдық әрекеттерге
ынталандыру үшін, тақырыпты оқуды бастағанға дейін ойлануға
ынталандыруда қызмет етеді.
Ұғыну сатысында кластерді қолдану оқу материалын құрылымдауға
мүмкіндік береді.
Рефлексия сатысында кластер әдісі алған білімдерді жүйелеу қызметін
атқарады.
Сабақтың жалпы стратегиясы түрінде сабақтың барлық кезеңдерінде,
барлық сабақ барысында кластердің қолданылуы мүмкін. Сондықтан, ең
басында балалар ӛздері меңгерген барлық ақпаратарды тіркейді. Бірте-бірте
сабақ барысында схемаға жаңа деректер қосылады. Мүмкіндігінше оларды
басқа түспен бӛліп кӛрсету керек. Бұл тәсіл негізгіні бӛліп кӛрсете отырып
жорамалдау мен болжауды, толықтыру және талдай білуді дамытады.
Кластер бір шоқ немесе спутниктері бар планетаның моделі түрінде
рәсімделеді. Ортасына негізгі ұғым пікір орналастырылады, жан жағына
ортадағы ұғыммен түзу сызықтармен жалғанған ірі мағыналық бірліктер
белгіленеді. Бұл осы тақырыпқа қатысты сӛздер, сӛз тіркестері, сӛйлемдер,
білдірілетін идеялар, ойлар, фактілер, бейнелер, қауымдастықтар болуы мүмкін.
Және ортадағы планетаның «спутниктерінің» жан жағында тақырыпты
неғұрлым толық ашатын және логикалық байланысты кеңейтетін,
маңыздылығы тӛмендеу мағналық бірліктер болуы мүмкін. Оқылатын
материалда бар фактілер мен пікірлер арқылы санаттарды негіздей отырып,
оларды нақтылай білу маңызды.
Сабақты ұйымдастыру тәсіліне байланысты кластер тақтада, жеке парақта
немесе жеке тапсырманы орындау кезінде әр оқушының дәптерінде рәсімделуі
мүмкін. Кластерді құрастыра отырып мүмкіндігінше түрлі-түсті борлар,
қарындаштар, қаламсаптар, фломастерлер пайдалану керек. Бұл кейбір нақты
сәттерін бӛліп кӛрсетуге және бүкіл ақпаратты жүйелеу процесін жеңілдете
отырып, жалпы бейнесін кӛрнекілеу етіп кӛрсетуге мүмкіндік береді.
Кластер құру бойынша бірнеше ұсыныстар бар. Оны құру кезінде ақылойға келгеннің бәрін баяндаудан және жазудан қорқуға болмайды, тіпті егер
бұл қауымдастық немесе жорамалдар болса да. Жұмыс барысында дұрыс емес
немесе анық емес сӛздер түзетілуі немесе толықтырылуы мүмкін. Оқушылар
барлық идеялар таусылғанға дейін жұмысын жалғастыра отырып, қиял мен
түйсікке батыл еркіндік бере алады. Мағналық бірліктердің айтарлықтай кӛп
санынан қорқуға болмайды, олардың арасында барынша кӛп байланыстар
жасауға тырысу керек. Талдау барысында барлығы жүйеленеді және ӛз
орындарына келеді.
Кластер әдісі әр түрлі тақырыптарды оқу кезінде, іс жүзінде барлық
сабақтарда қолданылуы мүмкін.
Бұл әдісті пайдалану кезінде жұмыс нысаны мүлдем кез келген болуы
мүмкін: жеке, топтық және ұжымдық. Ол қойылған мақсаттар мен міндеттерге,
мұғалім мен ұжымның мүмкіндіктеріне байланысты анықталады. Бір нысанның
екіншіге ауысуына жол беріледі. Мысалы, шақыру сатысында, бұл әр оқушы
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дәптерінде ӛзінің кластерін жасайтын жеке жұмыс болады. Жаңа білімдердің
келіп түсуіне қарай, дербес суреттер базасында және сабақта алған білімдерін
ескере отырып, ӛткен материалды бірлесіп талқылау ретінде жалпы графикалық
схемасы жасалады. Кластер, сабақта жұмысты ұйымдастыру тәсілі ретінде және
үй тапсырмасы ретінде пайдаланылуы мүмкін. Соңғы жағдайда оқушылардың
кластер құруда белгілі бір тәжірибелері болуы маңызды.
Кластерді қолданудың келесідей ерекшеліктері бар:
- ол ақпараттың үлкен кӛлемін қамтуға мүмкіндік береді;
- оқыту процесіне ұжымның барлық қатысушыларын тартады, бұл оларға
қызық;
- балалар белсенді және ашық, себебі оларда қателесеміз, дұрыс емес пікір
айтып қоямыз деген қорқыныш жоқ.
Осы жұмыстың барысында келесідей біліктер қалыптасады және дамиды:
- сұрақтар қоя білу;
- ең бастысын бӛліп кӛрсету;
- себеп-салдарлық байланыс орнату және ой тұжырымын жасау;
- проблеманы тұтастай түсініп жекеліктен жалпыға кӛшу;
- салыстыру және талдау;
- ұқсастық жүргізу.
Кластер тәсілі жүйелі ойлауды дамытады, балаларды оқу материалын ғана
жүйелеуді емес, ӛзінің бағалау пайымдауларын да жүйелеуге үйретеді, жаңа
алған білімдері, тәжірибесі және бақылауы негізінде қалыптасқан ӛзінің пікірін
тудыруға және айтуға үйретеді, бірнеше кӛзқарастарды бір мезгілде қарау
дағдыларын, ақпаратты шығармашылықпен ӛңдеу қабілетін дамытады.
Кластер әдісін қолдана отырып ӛткізген сабақтар білім алушыларға ӛзін
танытуға, сұрақтан ӛзінің байқағанын айтуға, еркін шығармашылық әрекет
етуге мүмкіндік береді. Бүтіндей алғанда, білім беру процесінде
пайдаланылатын дәстүрлі емес технологиялар оқушылардың ынтасын
арттырады, ынтымақтастық жағдайын қалыптастырады және ӛз қадір-қасиетін
сезінуді балалардың бойына сіңіреді, оларға шығармашылық еркіндік сезім
сыйлайды.
Пазл (ағл. puzzle) – тең емес бӛліктерден сурет құрастыратын балалар
ойыны. Бұл әдіс бойынша тапсырмалардың орындалуын ойын түрінде ӛткізуге
болады. Оқыту барысында ӛтілген материал парақшаларға жазылады, бірақ
әрбір парақшада келесісін іздеуге бағытталған мәлімет болуы тиіс.
Сыни тұрғыдан ойлау – негізделген тұжырымдарды қорыта отырып заттар
мен оқиғаларды талдауда қолданылатын пайымдаулар жүйесі және негізделген
бағалауды жасауға, сонымен қатар шыққан нәтижелерді жағдайлар мен
мәселелерге қолдануға мүмкіндік береді [6].
Д. Халперн сыни тұрғыдан дамытуда теориялық материалмен сауатты
жұмысты атап кӛрсете келе, ондай жұмыс білім алушылардың бойында
қорытынды шығару, талдау, логиканы қолдану біліктіктерін, байқағыштық,
айқындық, нақтылық қабілеттерді қалыптастыратынын атап кӛрсеткен [7].
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Алдымен проблемалық сұрақтар қою арқылы оқушылардың ӛздігінен
игеру жұмысын ұйымдастыруға болатын жаңа тақырыптар анықталады.
Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту тәсілдердің түрлеріне тоқталайық.
1. Теориялық материалды игеруде оқушыларды ынталандыру және жаңа
тақырыпты игеруге жүйелу кӛшу мақсатында сыни тұрғыдан ойлауды дамыту
қолданылатын технологиялардың бірі «Сенемін-сенбеймін» тәсілін ӛткізуге
болады. Бұл тәсіл арқылы оқушыларда жағдайды немесе фактіні бағалау, ӛз
ойын айта білу біліктігі қалыптасады.
Оқушылар берілген тұжырым бойынша ӛз ойын білдіру үшін келіскен
жағдайда «+», келіспеген жағдайда «-» белгісін қояды. Жауаптарын кестеде
кӛрсетеді (7-кесте).
7-кесте – «Сенемін-сенбеймін» тәсілі
Келісемін

Келіспеймін

Қорытынды

Кез келген функцияның алғашқы функциясы шексіз
кӛп болады
Кез келген функцияның алғашқы функцияларының
бір-бірінен айырмашылығы нақты санда болады
Анықталмаған интегралды табу амалы интегралдау
деп аталады

Жазған нәтижелерін оқушылар айтпайды. Тек мұғалім дұрыс жауапты
айтқаннан кейін әр оқушы ӛзінің жауабы бойынша қорытынды шығарады.
2. Тақырыпты игеру барысында сыни тұрғыдан ойлауды дамыту
технологияларының бірі «Дейін-Кейін» технологиясын қолдануға болады (8кесте). Бұл технолгоия оқушылардың білімін пысықтайтын тәсіл болғандықтан
сабақтың алғашқы кезінде немесе рефлексия кезінде қолданылады. Аталған
технолгия жағдайды болдау, белгілі және белгісіз фактілерді салыстыру, ӛз
ойын айта білу, салыстыру және қорытынды жасай білу білікті қалыптастыруға
бағытталған.
8-кесте – «Дейін-кейін» тәсілі
"Дейін"
Мен
ойымша
…
Фукнцияның ең кіші мәні оның экстремумы
болуы мүмкін бе?
Фукнцияның ең үлкен мәні оның экстремумы
болуы мүмкін бе?
[a, b] кесіндісінде y= f(x) функциясының қанша
ең үлкен және қанша ең кіші мәндері болады?
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"Кейін"

Қорытыныды
Менің ойым
дұрыс (дұрыс
емес), ӛйткені
...

Кестенің "Дейін" бағанында оқушылар интегралдау тәсілдері бойынша ӛз
болжамдарын жазады. Кестедегі "Кейін" бағанын оқушылар жаңа тақырыпты
ӛткеннен кейін толтырады. Одан кейін оқушылар екі бағандағы жазуларды
салыстырып, қорытынды шығарады.
3. Жаңа тақырып бойынша жұмысты «Айналмалы станция» әдісін қолдана
отырып ұйымдастыруға болады. Оқушылар бірнеше топқа бӛлінеді. Олардың
әрқайсысы ӛздеріне берілген парақшадағы тапсырмаларды орындайды.
Парақшалар мысалдары 9-кестеде келтірілген.
9-кесте – «Айналмалы станция» тәсілі
1-парақша
Жауабы
Нақты бӛлігі 5, ал жорамал бӛлігі -8 болатын комплекс санды
алгебралық түрде жазыңдар.
Бірінші тапсырмада жазылған комплекс санды жазықтықта
кескіндеңдер.
Бірінші тапсырмада жазылған комплекс санның модулін
табыңдар.
Бірінші тапсырмада жазылған комплекс санның түйіндесін
табыңдар.
2-парақша
Жауабы
Нақты бӛлігі -10, ал жорамал бӛлігі 3 болатын комплекс санды
алгебралық түрде жазыңдар.
Бірінші тапсырмада жазылған комплекс санды жазықтықта
кескіндеңдер.
Бірінші тапсырмада жазылған комплекс санның модулін
табыңдар.
Бірінші тапсырмада жазылған комплекс санның түйіндесін
табыңдар.

Әрбір топ алынған тапсырманы парақшаларында орындайды, содан кейін
топтар тапсырмаларымен алмасады. Әр топ орындалған тапсырмалардың
шешіміне байланысты ӛз пікірлерін білдіреді. Осылайша, әрбір топ барлық
парақшалардағы тапсырмаларды қарастырып шығады. Тапсырманы орындау
барысында оқушылар ӛз ойларымен бӛліседі және бірігіп жұмыс жасау
дағдыларын дамытады. Жұмыс аяқталғаннан кейін әр топ ӛзінің алғашқы
орындаған тапсырмаларын қорғайды.
Сонымен, жаңартылған білім мазмұны аясында оқу процесінде сыни
тұрғыдан ойлауды дамыту тәсілдерін енгізу қажеттілікке айналып отыр. Қандай
да бір тақырыпты игеруде тәсілдердің түрін және тақырыпқа байланысты
әдістемелік қамтасыз ету мақсатында математикалық мазмұнында
құрастырылған сыни тұрғыдан ойлауды дамыту тәсілдерін қолдану білім
алушылардың білімін, біліктігі мен дағдаларын дамытудың бір жолы болып
табылады.
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3 «Алгебра және анализ бастамалары» пәнінен қысқа мерзімді сабақ
жоспарын әзірлеу және критериалды бағалау бойынша әдістемелік
ҧсынымдар
Сабақ жоспары – сабақтың тиімділігі мен оқушылардың үлгерімін
арттыруға бағытталған мұғалімнің іс-әрекет алгоритмі. Сабақ жоспары әр
сынып үшін оқу бағдарламасында жазылған оқу мақсатына байланысты
жасалады. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында оқу бағдарламасы ұзақ
мерзімді жоспарға сәйкес жүзеге асырылады.
Оқу жылының басында мұғалім тақырыптық жоспар жасайды.
Тақырыптық жоспарда ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес оқытылатын тақырыптың
сағаттар саны кӛрсетіледі.
Тақырыптық жоспарды жасаған кезде мұғалім бӛлім бойынша жиынтық
бағалау (БЖБ) санын ескеруі керек, сонымен қатар тоқсан бойынша жиынтық
бағалауды (ТЖБ) ӛткізуге сағат бӛлуі қажет. 10-11 сыныптар үшін «Алгебра
және талдаудың басталуы» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) екі
бағыт бойынша әр тоқсанның аяғында ӛткізіледі (оқу жылы ішінде тӛрт
тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) ӛткізіледі).
Бӛлім және тоқсан бойынша жиынтық бағалауды ӛткізуге арналған уақыт
аралығы «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды
аралық және қорытынды аттестаттауды ӛткізудің үлгілік қағидаларын бекіту
туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125
бұйрығындағы ӛзгерістер мен толықтырулар келесі тармақтарында жазылған:
14-2 БЖБ үшін максималды балды, БЖБ ӛткізу нысаны (бақылау,
практикалық немесе шығармашылық жұмыс, жоба, ауызша сұрау, эссе) мен
сабағын және БЖБ орындау уақыты реттелмейді.
14-5. БЖБ тоқсанына үш реттен артық ӛткізілмейді. Бӛлімдер/ортақ
тақырыптар тоқсанына тӛрт және одан да кӛп бӛлімдерді/ортақ тақырыптарды
оқып-зерделеген жағдайда тақырыптардың ерекшеліктерін және оқыту
мақсаттарының санын ескере отырып біріктіріледі. Оны екі кезеңде ӛткізуге
болады [8].
Ұзақ мерзімді жоспарда оқыту мақсаты тоқсанға бӛлінген. Бӛлімдер мен
бӛлімдер ішінде сағаттарды тоқсанға бӛлу мұғалімнің қалауы бойынша
ӛзгертіледі.
Бұдан әрі жаратылыстану-математикалық және қоғамдық-гуманитарлық
бағыттағы 10-11- сыныптардың «Алгебра және талдаудың басталуы» курсының
үлгілік тақырыптық жоспарлары ұсынылды (10-13 кестелер).
Ұсынылған үлгілік тақырыптық жоспарларда БЖБ ӛткізуге 20-25 минут
сабақ беріледі, қалған уақыт осы бӛлім бойынша мысалдарды шешуге бӛлінген.
ТЖБ мен БЖБ арасында бӛлім бойынша білімді ӛзектендіруге кемінде бір
сабақ ӛткізу, ал содан кейін БЖБ және осы тоқсанның материалдарын қорыту
міндетті.
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Оқыту мақсаты

және оның графигін салу;
Күрделі және кері функция
10.4.1.6 - кері функцияның анықтамасын білу және берілген функцияға кері
ұғымдары
функцияны табу және ӛзара кері функциялар графиктерінің орналасу қасиетін
білу;
10.4.1.7 - f(g(x)) күрделі функциясын ажырата білу және функциялар
композициясын құру
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару

1-тоқсан
7-9-сыныптардағы алгебра курсын қайталау
I тарау. Функция, оның қасиеттері және графигі
Функция және оның берілу тәсілдері. 10.4.1.1 - функция анықтамасын және берілу тәсілдерін білу;
Функциялардың графиктерін
10.4.1.2 - функция графигіне түрлендірулер орындай алу (параллель кӛшіру, сығу
түрлендіру
және созу);
Функцияның қасиеттері.
10.4.1.3 - функция қасиеттерін анықтай алу;
10.4.1.4 - функцияның берілген графигі бойынша оның қасиеттерін:
1) функцияның анықталу облысы;
2) функцияның мәндер жиыны;
3) функцияның нӛлдері;
4) функцияның периодтылығы;
5) функцияның бірсарындылық аралықтары;
6) функцияның таңбатұрақтылық аралықтары;
7) функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері;
8) функцияның жұптылығы,тақтылығы;
9) функцияның шектелгендігі;
10) функция үзіліссіздігі;
11) функцияның экстремумдары сипаттай алу;
Бӛлшек-сызықты функция
10.4.1.5 , с  0 бӛлшек-сызықты функциясының қасиеттерін анықтау

Оқу материалының мазмұны

1
1

2

2

2

3
12
2
2

Сағат
саны

9-кесте – Жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныптың «Алгебра және анализ бастамалары» курсын
тақырыптық жоспарлау үлгісі (аптасына 4 сағат, барлығы 136 сағат)
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II тарау. Тригонометриялық функциялар
Тригонометриялық функциялар,
10.2.3.1 - тригонометриялық функциялар анықтамаларын, қасиеттерін білу және
олардың қасиеттері мен графиктері.
олардың графиктерін сала білу;
Тригонометриялық функциялардың
10.2.3.2 - тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер
графиктерін түрлендірулер кӛмегімен кӛмегімен сала білу;
салу.
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
IIІ тарау. Кері тригонометриялық функциялар
Арксинус, арккосинус, арктангенс
10.2.3.3 - арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс анықтамаларын білу
және арккотангенс
және олардың мәндерін таба білу;
Кері тригонометриялық функциялар, 10.2.3.4 - кері тригонометриялық функциялардың анықтамалары мен қасиеттерін
олардың қасиеттері мен графиктері
білу;
10.2.3.5 - кері тригонометриялық функциялардың графиктерін салу;
10.2.3.6 - кері тригонометриялық функциялары бар ӛрнектерді түрлендірулер
орындау;
Кері тригонометриялық
10.2.3.7 - кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулерді шеше
функциялары бар қарапайым
алу;
теңдеулер
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
2-тоқсан
IV тарау. Тригонометриялық теңдеулер
Қарапайым тригонометриялық
10.2.3.8 - қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шеше алу;
теңдеулер.
10.2.3.9 - тригонометриялық теңдеулерді кӛбейткіштерге жіктеу арқылы шешу;
Тригонометриялық теңдеулер және
10.2.3.10 - квадрат теңдеуге келтірілетін тригонометриялық теңдеулерді шеше
олардың жүйелерін шешу әдістері
алу;
10.2.3.11 - тригонометриялық теңдеулерді тригонометриялық ӛрнектерді
түрлендіру формулаларын қолдану арқылы шеше алу;
10.2.3.12 - біртекті тригонометриялық теңдеулерді шеше алу;
10.2.3.13 - тригонометриялық теңдеулерді тригонометриялық функциялардың
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дәрежесін тӛмендету формулалары арқылы шеше алу;
10.2.3.14 - тригонометриялық теңдеулерді қосымша аргумент енгізу әдісі арқылы
шеше алу;
10.2.3.15 - тригонометриялық теңдеулерді универсал алмастыру арқылы шеше
алу;
10.2.3.16 - тригонометриялық теңдеулер жүйелерін шеше алу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
V тарау. Тригонометриялық теңсіздіктер
Тригонометриялық теңсіздіктерді
10.2.3.17 - қарапайым тригонометриялық теңсіздіктерді шеше алу;
шешу.
10.2.3.18 - тригонометриялық теңсіздіктерді шеше алу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
VI тарау. Ықтималдық
Комбинаторика элементтері және 10.3.1.1 - қайталанбайтын және қайталанбалы «алмастырулар»,
оларды
оқиғалардың «орналастырулар», «терулер» ұғымдарын ажырата білу;
ықтималдықтарын
табуда 10.3.1.2 - қайталанбайтын алмастырулар, орналастырулар және терулерді есептеу
қолданылуы. Жуықтап есептеулер үшін формулаларды қолдану;
үшін Ньютон биномы.
10.3.1.3 - қайталанбалы алмастырулар, орналастырулар және терулерді есептеу
үшін формулаларды қолдану;
10.3.1.4 - комбинаторика формулаларын қолданып, ықтималдықтарды табуға
есептер шығару;
10.3.1.5 - жуықтап есептеулер үшін Ньютон биномын (натурал кӛрсеткішпен)
қолдану;
Оқиға ықтималдығы және оның 10.3.2.1 - кездейсоқ оқиға ұғымын, кездейсоқ оқиға түрлерін білу және оларға
қасиеттері
мысалдар келтіру;
10.3.2.2 - ықтималдықтар қасиеттерін қолданып, кездейсоқ оқиғалардың
ықтималдығын есептеу;
Шартты
ықтималдық. 10.3.2.3 - ықтималдықтарды қосу ережелерін түсіну және қолдану
Ықтималдықтарды
қосу
және * P(A + B) = P(A) + P(B)
кӛбейту ережелері
* P(A +B) = P(A) + P(B) – P(A ∙ B);
10.3.2.4 - ықтималдықтарды кӛбейту ережелерін түсіну және қолдану
* P(A ∙ B) = P(A) ∙ P(B)
*P(A ∙ B) = P(A) ∙ PA(B)= P(B)PB(A);
2

1

1
1
11
3

1
1
6
4

35

10.3.2.5 - толық ықтималдық формуласын білу және оны есептер шығаруда
қолдану;
10.3.2.6 - Байес формуласын білу және оны есептер шығаруда қолдану;
Бернулли формуласы және оның
10.3.2.7 - Бернулли схемасын қолдану шартын және Бернулли формуласын білу;
салдарлары
10.3.2.8 - Бернулли формуласы мен оның салдарларын есептер шығаруда
қолдану;
Нақты құбылыстар мен процестердің 10.4.2.3 - нақты құбылыстар мен процестердің ықтималдық модельдерін құру;
ықтималдық модельдері
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
3-тоқсан
VІІ тарау. Кӛпмүшелер
Бірнеше
айнымалысы
бар 10.2.1.1 - бірнеше айнымалысы бар кӛпмүшенінің анықтамасын білу және оны
кӛпмүшелер және олардың стандарт стандарт түрге келтіру, стандарт түрдегі кӛпмүшенің дәрежесін анықтау;
түрі.
Біртекті және симметриялы
10.2.1.2 - симметриялы және біртекті кӛпмүшелерді танып білу;
кӛпмүшелер
Бір айнымалысы бар кӛпмүшенің
10.2.1.3 - бір айнымалысы бар кӛпмүшелерді ажырата және оны стандарт түрге
жалпы түрі
келтіре алу;
10.2.1.4 - бір айнымалысы бар кӛпмүшенің бас коэффициентін, дәрежесін және
бос мүшесін табу;
Кӛбейткіштерге жіктеу әдісі арқылы 10.2.1.5 - кӛбейткіштерге жіктеу әдісі арқылы бір айнымалысы бар кӛпмүшенің
бір айнымалысы бар кӛпмүше
түбірлерін табу;
түбірлерін табу
10.2.1.6 - кӛпмүшелерді кӛбейткіштерге жіктеу үшін х п  а п , х 2п1  а 2п1 , п  N
формулаларын қолдану;
Кӛпмүшені кӛпмүшеге «бұрыштап» 10.2.1.7 - кӛпмүшені кӛпмүшеге «бұрыштап» бӛлуді орындау;
бӛлу
Безу теоремасы, Горнер схемасы
10.2.1.8 - Безу теоремасын және оның салдарларын есеп шығаруда қолдану;
10.2.1.9 - симметриялы және біртекті кӛпмүшелер түбірлерін табудың түрлі
тәсілдерін қолдану;
10.2.1.10 - кӛпмүше түбірлерін табу үшін Горнер схемасын қолдану;

Толық ықтималдық формуласы және
Байес формуласы
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анықталмағандықтарды ашу әдістерін қолдану;
10.4.1.15 - бірінші тамаша шекті қолданып шектерді есептеу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
ІХ тарау. Туынды
Туындының анықтамасы
10.4.1.16 - аргумент ӛсімшесі мен функция ӛсімшесінің анықтамаларын білу;
10.4.1.17 - функция туындысының анықтамасын білу және анықтама бойынша
функцияның туындысын табу;
10.4.1.18 - тұрақты функцияның және дәрежелік функцияның туындыларын табу;

10.2.1.13 - анықталмаған коэффициенттер әдісін білу және оны кӛпмүшені
кӛбейткіштерге жіктеуде қолдану.
Бүтін коэффициетті кӛпмүшенің
10.2.1.11 - бір айнымалысы бар бүтін коэффициетті кӛпмүшенің рационал түбірі
рационал түбірлері туралы теорема
туралы теореманы оның түбірлерін табуда қолдану;
Квадрат теңдеу түріне келтірілетін
10.2.2.1 - жоғары дәрежелі теңдеулерді шешуде кӛбейткіштерге жіктеу әдісін
жоғары дәрежелі теңдеулер
қолдану;
10.2.2.2 - жоғары дәрежелі теңдеулерді шешуде жаңа айнымалы енгізу әдісін
қолдану;
Үшінші дәрежелі кӛпмүше үшін
10.2.1.12 - жалпыланған Виет теоремасын білу және оны үшінші ретті
жалпыланған Виет теоремасы
кӛпмүшелерге қолдану;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
VІІІ тарау. Функцияның шегі және үзіліссіздігі
Функцияның нүктедегі және
10.4.1.8 - функцияның нүктедегі шегінің анықтамасын білу және оны есептеу;
шексіздіктегі шегі
10.4.1.9 - функцияның шексіздіктегі шегінің анықтамасын білу және оны есептеу;
Функция графигінің асимптоталары
10.4.1.10 - функция графигіне жүргізілген асимптотаның анықтамасын білу және
асимптоталардың теңдеулерін құра білу;
Сан тізбегінің шегі
10.4.1.11 - функцияның шексіздіктегі шегінің қасиеттерін қолданып сан
тізбектерінің шектерін табу;
Функцияның нүктедегі және
10.4.1.12 - функцияның нүктедегі үзіліссіздігінің және функцияның жиындағы
жиындағы үзіліссіздігі
үзіліссіздігінің анықтамаларын білу;
10.4.1.13 - үзіліссіз функциялардың қасиеттерін білу және оларды функция
үзіліссіздігін дәлелдеуде қолдану;
Шектерді табу. Бірінші тамаша шек
10.4.1.14
шектерді
есептеуде
және
түріндегі

Анықталмаған коэффициенттер әдісі

1
1
13
1

1

2

2

2

1
1
10
1

1

2

1

2

2
1

10.4.1.24 - кері тригонометриялық функциялардың туындыларын табу
10.4.2.1 - туындының геометриялық мағынасын білу;
10.4.2.2 - туындының физикалық мағынасын білу;
10.4.3.1 - туындының физикалық мағынасына сүйене отырып, қолданбалы
есептер шығару;
10.4.3.2 - туындының геометриялық мағынасын қолданып есептер шығару;
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Функцияның кризистік нүктелері мен 10.4.1.28 - функцияның кризистік нүктелерінің және экстремум нүктелерінің
экстремум нүктелері
анықтамаларын, функция экстремумының бар болу шартын білу;
10.4.1.29 - функцияның кризистік нүктелері мен экстремум нүктелерін табу;
Функция графигінің иілу нүктелері,
10.4.1.30 - функцияның екінші ретті туындысын табу;
функция графигінің дӛңестігі.
10.4.1.31 - функция графигінің иілу нүктесінің анықтамасын және функция
Функцияны дӛңестікке зерттеу
графигінің аралықтағы дӛңестігінің (ойыстығының) қажетті және жеткілікті

2

3

15
3

1
1
1
2

2

2
1
2

1

10.4.1.19 - функция дифференциалы анықтамасын және дифференциалдың
геометриялық мағынасын білу;
10.4.1.20 - функция дифференциалын табу;
10.4.1.21 - дифференциалдаудың ережелерін білу және қолдану;
10.4.1.22 - күрделі функцияның туындысын табу;
10.4.1.23 - тригонометриялық функциялардың туындыларын табу;

Функция графигіне жүргізілген
10.4.1.25 - берілген нүктеде функция графигіне жүргізілген жанама теңдеуін құру;
жанаманың теңдеуі
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
4-тоқсан
Х тарау. Туындының қолданылуы
Функцияның ӛсу және кему белгілері 10.4.1.26 - функцияның аралықта ӛсуінің (кемуінің) қажетті және жеткілікті
шартын білу;
10.4.1.27 - функцияның ӛсу (кему) аралықтарын табу;

Туынды табу ережелері
Күрделі функция туындысы
Тригонометриялық функциялардың
туындылары
Кері тригонометриялық
функциялардың туындылары
Туындының физикалық және
геометриялық мағынасы

Функция дифференциалы ұғымы
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шартын білу,
10.4.1.32 - функция графигінің дӛңес (ойыс) аралықтарын таба білу;
Туындының кӛмегімен функцияны
10.4.1.33 - туындының кӛмегімен функцияның қасиеттерін зерттеу және оның
зерттеу және графигін салу.
графигін салу;
Функцияның кесіндідегі ең үлкен
10.4.1.34 - функцияның кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табу; 10.4.3.3 және ең кіші мәндері
функцияның ең үлкен (ең кіші) мәндерін табуға байланысты қолданбалы есептер
шығару;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
ХI тарау. Кездейсоқ шамалар және олардың сандық сипаттамалары
Кездейсоқ шамалар. Дискретті
10.3.2.9 - кездейсоқ шаманың не екенін түсіну және кездейсоқ шамаларға
кездейсоқ шамалар
мысалдар келтіру;
10.3.2.10 - дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалардың анықтамаларын білу
және оларды ажырата алу;
10.3.2.11 - кейбір дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім заңы кестесін құру;
Үзіліссіз кездейсоқ шама ұғымы.
10.3.2.12 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімі ұғымын және
Дискретті кездейсоқ шамалардың
оның қасиеттерін білу;
сандық сипаттамалары
10.3.2.13 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімін есептеу;
10.3.2.14 - дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясы мен орташа квадраттық
(стандартты) ауытқуын есептеу;
10.3.2.15 - дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын
Дискретті кездейсоқ шамалардың
10.3.2.16 - дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім түрлерін ажырата білу:
үлестірім түрлері. Үлкен сандар заңы биномдық үлестірім, геометриялық үлестірім, гипергеометриялық үлестірім;
10.3.2.17 - үлкен сандар заңының тұжырымдамасын білу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау
1
1
1
9

1

2

1
1
7
2

2

3

Оқыту мақсаты
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1-тоқсан
7-9-сыныптардағы алгебра курсын қайталау
I тарау. Функция, оның қасиеттері және графигі
Функция және оның берілу тәсілдері 10.3.1.1 - функция анықтамасын және берілу тәсілдерін білу;
Функциялардың графиктерін
10.3.1.2 - функция графигіне түрлендірулер орындай алу (параллель кӛшіру, сығу
түрлендіру
және созу);
Функция қасиеттері
10.1.1.3 - функция қасиеттерін анықтай алу;
10.3.1.4 - функцияның берілген графигі бойынша оның қасиеттерін:
1) функцияның анықталу облысы;
2) функцияның мәндер жиыны;
3) функцияның нӛлдері;
4) функцияның периодтылығы;
5) функцияның бірсарындылық аралықтары;
6) функцияның таңбатұрақтылық аралықтары;
7) функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері;
8) функцияның жұптылығы,тақтылығы;
9) функцияның шектелгендігі;
10) функция үзіліссіздігі;
11) функцияның экстремумдары сипаттай алу;
Кері функция ұғымы
10.3.1.5 - кері функцияның анықтамасын білу және берілген функцияға кері
функцияны табу және ӛзара кері функциялар графиктерінің орналасу қасиетін
білу;
Күрделі функция
10.3.1.6 - f(g(x)) күрделі функциясын ажырата білу және функциялар
композициясын құру;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
II тарау. Тригонометриялық функциялар
Тригонометриялық
функциялар, 10.1.3.1 - тригонометриялық функциялар анықтамаларын, қасиеттерін білу және

Оқу материалының мазмұны

1
1
7
2

2

1

3

3
12
1
3

Сағат
саны

10-кесте – Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-сыныптың «Алгебра және анализ бастамалары» курсын
тақырыптық жоспарлау үлгісі (аптасына 3 сағат, барлығы 102 сағат)
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олардың графиктерін сала білу;
10.1.3.2 - тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер
кӛмегімен сала білу;
Арксинус, арккосинус, арктангенс,
10.1.3.3 - арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс анықтамаларын білу
арккотангенс
және олардың мәндерін таба білу;
10.1.3.4 - құрамында кері тригонометриялық функциялары бар ӛрнектердің мәнін
табу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
2-тоқсан
IІІ тарау. Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер
Қарапайым тригонометриялық
10.1.3.5 - қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шеше алу;
теңдеулер
Тригонометриялық теңдеулерді
10.1.3.6 - тригонометриялық теңдеулерді кӛбейткіштерге жіктеу арқылы шеше
шешу әдістері
алу;
10.1.3.7 - квадрат теңдеуге келтірілетін тригонометриялық теңдеулерді шеше алу;
10.1.3.8 - біртекті тригонометриялық теңдеулерді шеше алу;
Қарапайым тригонометриялық
10.1.3.9 - қарапайым тригонометриялық теңсіздіктерді шеше алу
теңсіздіктерді шешу
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
ІV тарау. Ықтималдық
Оқиға ықтималдығы және оның
10.2.1.1 - кездейсоқ оқиға ұғымын, кездейсоқ оқиға түрлерін білу және оларға
қасиеттері
мысалдар келтіру;
10.2.1.2 - ықтималдықтар қасиеттерін қолданып, кездейсоқ оқиғалардың
ықтималдығын есептеу;
Ықтималдықтарды қосу және
10.2.1.3 - ықтималдықтарды қосу және кӛбейту ережелерін:
кӛбейту ережелері
* P(A ∙ B) = P(A) ∙ P(B);
* P(A + B) = P(A) + P(B);
* P(A +B) = P(A)+P(B)- P(A∙B) түсіну және қолдану;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару

олардың қасиеттері мен графиктері

1

3

1
1
7
2

3

6

15
4

1
1
1
1

3

1
1

10.3.1.8 - үзіліссіз функцияның анықтамасын білу;
10.3.1.9 - функция туындысының анықтамасын білу білу және анықтама бойынша
функцияның туындысын табу;
10.3.1.10 - тұрақты функцияның және дәрежелік функцияның туындыларын табу;
10.3.1.11 - дифференциалдаудың ережелерін білу және қолдану;
10.3.2.1 - туындының геометриялық мағынасын білу;
10.3.2.2 - туындының физикалық мағынасын білу;
10.3.3.1 - туындының физикалық мағынасына сүйене отырып, қолданбалы
есептер шығару;
10.3.3.2 - туындының геометриялық мағынасын қолданып есептер шығару;
10.3.1.12 - функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін құрастыру;
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3

3

1
1
13
2

1
2

3

1

3

15
1

1
1
1
3-тоқсан
V тарау. Туынды
10.3.1.7 - функцияның нүктедегі және шексіздіктегі шегінің анықтамасын білу;

Функция графигіне жүргізілген
жанаманың теңдеуі
Күрделі функцияның туындысы
10.3.1.14 - күрделі функцияның анықтамасын білу және оның туындысын табу;
Тригонометриялық функциялардың
10.3.1.13 - тригонометриялық функциялардың туындыларын табу;
туындылары
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
VІ тарау. Туындының қолданылуы
Функцияның ӛсу және кему белгілері 10.3.1.15 - функцияның аралықта ӛсуінің (кемуінің) қажетті және жеткілікті
шартын білу және қолдану;
Функцияның кризистік нүктелері мен 10.3.1.16 - функцияның кризистік нүктелері мен экстремум нүктелерінің
экстремум нүктелері
анықтамаларын және экстремумының бар болу шартын білу;
10.3.1.17 - функцияның кризистік нүктелері мен экстремум нүктелерін табу;
Туындының кӛмегімен функцияны
10.3.1.18 - туындының кӛмегімен функция қасиеттерін зерттеу және оның
зерттеу және оның графигін салу
графигін салу;

Туындының физикалық және
геометриялық мағынасы

Туындыны табу ережелері

Функцияның нүктедегі және
шексіздіктегі шегі
Функцияның нүктедегі және
жиындағы үзіліссіздігі
Туындының анықтамасы

Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
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10.3.1.19 - функцияның кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табу;
10.3.3.3 - функцияның ең үлкен (ең кіші) мәндерін табуға байланысты
қолданбалы есептер шығару;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
4-тоқсан
VII тарау. Кездейсоқ шамалар және олардың сандық сипаттамалары
Кездейсоқ шамалар
10.2.1.4 - кездейсоқ шаманың не екенін түсіну және кездейсоқ шамаларға
мысалдар келтіру;
Дискретті және үздіксіз кездейсоқ
10.2.1.5 - дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалардың анықтамаларын білу
шамалар
және оларды ажырата алу;
10.2.1.6 - кейбір дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім заңы кестесін құру;
Дискретті кездейсоқ шамалардың
10.2.1.7 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімі ұғымын және оның
сандық сипаттамалары
қасиеттерін білу;
10.2.1.8 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімін есептеу;
10.2.1.9 - дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясы мен орташа квадраттық
(стандартты) ауытқуын есептеу;
10.2.1.10 - дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын қолдану
арқылы есептер шығару;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау

Функцияның кесіндідегі ең үлкен
және ең кіші мәндері

1
1
1
15

3

2

9
1

1
1
1
1

3
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1-тоқсан
10-сынып алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау
I тарау. Алғашқы функция және интеграл
Алғашқы функция және
11.4.1.1 - алғашқы функция және анықталмаған интеграл анықтамаларын білу;
анықталмаған интеграл.
11.4.1.2 - анықталмаған интеграл қасиеттерін білу және қолдану;
Анықталмаған интеграл қасиеттері.
11.4.1.3 - негізгі анықталмаған интегралдарды
x n1
1.  kdx  kx  C
2.  x n dx 
 C , n  1; 3.  cos xdx  sin x  C;
n 1
dx
dx
 tgx  C ;
4.  sin xdx   cos x  C ; 5. 
6.  2  ctgx  C
2
cos x
sin x
білу және оларды есептер шығаруда қолдану
Интегралдау әдістері
11.4.1.4 - айнымалыны алмастыру әдісімен интегралды есептеу;
11.4.1.5 - бӛліктеп интегралдау әдісімен интегралды есептеу;
Қисықсызықты трапеция және оның 11.4.1.6 - қисықсызықты трапецияның анықтамасын білу және оның ауданын
ауданы.
табу;
Анықталған
интеграл.
Ньютон- 11.4.1.6 - Ньютон – Лейбниц формуласын қолдану;
Лейбниц формуласы
11.4.1.7 - анықталған интеграл ұғымын білу, анықталған интегралды есептей білу;
Анықталған интегралдың
11.4.1.8 - берілген сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданын есептеу;
геометриялық және физикалық
11.4.1.9 - айналу денесінің кӛлемін анықталған интеграл кӛмегімен есептеу
есептерді шығаруда қолданылу
формуласын білу және қолдану;
11.4.2.1 - анықталған интегралды жұмыс пен арақашықтықты есептеуге берілген
физикалық есептерді шығару үшін қолдану
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
II тарау. Математикалық статистика элементтері
Бас жиын және таңдама.
11.4.2.2 - математикалық статистиканың негізгі терминдерін білу және түсіну;
Дискретті және интервалды
11.3.3.1 - математикалық статистиканың негізгі терминдерін білу және түсіну;
вариациялық қатарлар.
11.3.3.2 - дискретті және аралық вариациялық қатарларды құрастыру үшін

Оқу материалының мазмұны

1
1
7
1
2

3

4

4

Сағат
саны
32
6
16
3

12-кесте – Жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныптың «Алгебра және анализ бастамалары» курсын
тақырыптық жоспарлау үлгісі (аптасына 4 сағат, барлығы 136 сағат)
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2-тоқсан
IІI тарау. Дәреже және түбір . Дәрежелік функция
n-ші дәрежелі түбір және оның
11.2.1.1 - n-ші дәрежелі түбір және n-ші дәрежелі арифметикалық түбір
қасиеттері.
анықтамасын білу;
11.2.1.2 - n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін білу;
Рационал кӛрсеткішті дәреже.
11.2.1.3 - рационал кӛрсеткішті дәреже анықтамасын және қасиеттерін білу;
Рационал кӛрсеткішті дәрежесі бар
11.2.1.4 - алгебралық ӛрнектерді түрлендіру үшін рационал кӛрсеткішті дәреже
ӛрнектерді түрлендіру
қасиеттерін қолдану;
Иррационал ӛрнектерді түрлендіру.
11.2.1.5 - иррационал ӛрнектерді түрлендіру үшін n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін
қолдану;
Дәрежелік функция, оның қасиеттері 11.4.1.10 - нақты кӛрсеткішті дәрежелік функция анықтамасын білу; дәреже
және графигі.
кӛрсеткішіне тәуелді дәрежелік функция графигін салу;
11.4.1.11 - дәрежелік функция қасиеттерін білу;
Нақты кӛрсеткішті дәрежелік
11.4.1.12 - нақты кӛрсеткішті дәрежелік функцияның туындысын табу ережелерін
функцияның туындысы мен
білу және қолдану;
интегралы
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
IV тарау. Иррационал теңдеулер мен теңсіздіктер
Иррационал теңдеулер мен олардың 11.2.2.1 - иррационал теңдеудің анықтамасын білу, оның мүмкін мәндер жиынын
жүйелері.
анықтай алу;
11.2.2.2 - теңдеудің екі жағын бірдей n-ші дәрежеге шығару әдісі арқылы
иррационал теңдеулерді шеше алу;
11.2.2.3 - айнымалыны алмастыру әдісі арқылы иррационал теңдеулерді шеше

Кездейсоқ шаманың сандық
сипаттамаларын таңдамалар
бойынша бағалау
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару

таңдаманы ӛңдеу;
11.3.3.3 - берілген шартқа сәйкес вариациялық қатарлардың деректерін талдау;
11.3.3.4 - таңдама бойынша кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын
бағалау.

1
1
10
4

3

2

3

5

1
1
1
1
32
18
3

3
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алу;
11.2.2.4 - иррационал теңдеулер жүйелерін шеше алу;
Иррационал теңсіздіктер
11.2.2.5 - иррационал теңсіздіктерді шеше алу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
3-тоқсан
V тарау. Комплекс сандар
Жорамал сандар. Комплекс сандар 11.1.1.1 - комплекс санның және оның модулінің анықтамаларын білу;
анықтамасы.
11.1.1.2 - комплекс санды комплекс жазықтықта кескіндей алу;
11.1.1.3 - түйіндес комплекс сандар анықтамасы мен олардың қасиеттерін білу;
Алгебралық түрдегі комплекс
11.1.2.1 - алгебралық түрде берілген комплекс сандарға арифметикалық амалдар
сандарға амалдар қолдану
қолдану;
11.1.2.2 - алгебралық түрдегі комплекс санды бүтін дәрежеге шығарғанда
мәнінің заңдылығын қолдану;
11.1.2.3 - комплекс санның квадрат түбірін таба алу;
Квадрат теңдеулердің комплекс
11.1.2.4 - квадрат теңдеулерді комплекс сандар жиынында шешу;
түбірлері. Алгебраның негізгі
11.1.2.5 - алгебраның негізгі теоремасын және оның салдарларын білу
теоремасы
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
VІ тарау. Кӛрсеткіштік және логарифмдік функциялар
Кӛрсеткіштік функция, оның
11.4.1.14 - кӛрсеткіштік функция анықтамасын білу және оның графигін салу;
қасиеттері және графигі.
11.4.1.15 кӛрсеткіштік функция қасиеттерін есептер шығаруда қолдану;
Санның логарифмі және оның
11.4.1.16 - сан логарифмі, ондық және натурал логарифмдер анықтамаларын білу;
қасиеттері.
11.4.1.17 логарифм қасиеттерін білу және оны логарифмдік ӛрнектерді
түрлендіруде қолдану;
Логарифмдік функция, оның
11.4.1.18 - логарифмдік функцияның анықтамасын білу және оның графигін салу;
қасиеттері және графигі.
11.4.1.19 логарифмдік функция қасиеттерін білу және қолдану;
Кӛрсеткіштік функцияның туындысы 11.4.1.20 - кӛрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралын табу;
мен алғашқы функциясы.
11.4.1.21 логарифмдік функцияның туындысын табу;
Логарифмдік функцияның
2

2

4
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1
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2

2

2

4
1
1
1
2
40
7
1
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туындысы.
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
VII тарау. Кӛрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер (басы)
Кӛрсеткіштік
теңдеулер
және 11.2.2.6 - кӛрсеткіштік теңдеулерді шешу әдістерін білу және қолдану;
олардың жүйелері.
11.2.2.7 - кӛрсеткіштік теңдеулер жүйелерін шеше білу;
Логарифмдік теңдеулер және
11.2.2.8 - логарифмдік теңдеулерді шешу әдістерін білу және қолдану;
олардың жүйелері.
11.2.2.9 - логарифмдік теңдеулер жүйелерін шеше білу;
Кӛрсеткіштік теңсіздіктер.
11.2.2.10 - кӛрсеткіштік теңсіздіктер мен олардың жүйелерін шеше білу;
Логарифмдік теңсіздіктер
11.2.2.11 - логарифмдік теңсіздіктер мен олардың жүйелерін шеше білу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
4-тоқсан
VIII тарау. Дифференциалдық теңдеулер
Дифференциалдық теңдеулер туралы 11.4.1.22 - дифференциалдық теңдеулер туралы негізгі ұғымдарды білу;
жалпы мағлұмат.
11.4.1.23 дифференциалдық теңдеулердің жалпы және дербес шешімдері
Айнымалылары ажыратылатын
анықтамаларын білу;
бірінші ретті дифференциалдық
11.4.1.24 - айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді шешу;
теңдеулер.
11.4.3.1 - физикалық есептерді шығаруда дифференциалдық теңдеулерді қолдану;
Екінші ретті тұрақты коэффициентті 11.4.1.25 - екінші ретті біртекті сызықты дифференциалдық теңдеулерді шешу
біртекті сызықтық дифференциалдық (ay''+by'+cy=0 түріндегі ,мұндағы a,b,c -тұрақты шамалар);
теңдеулер;
11.4.3.2 - гармоникалық тербелістің теңдеуін құру және шешу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
10-11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау
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1-тоқсан
10-сынып алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау
I тарау. Алғашқы функция және интеграл
Алғашқы функция және анықталмаған
11.3.1.1 - алғашқы функция және анықталмаған интеграл анықтамаларын
интеграл.
білу;
11.3.1.2 - анықталмаған интеграл қасиеттерін білу және қолдану;
11.3.1.3 - негізгі анықталмаған интегралдарды
x n1
1.  x n dx 
 C , n  1; 2.  cos xdx  sin x  C; 3.  sin xdx   cos x  C ;
n 1
dx
dx
 tgx  C ; 5.  2  ctgx  C білу және оларды есептер
4. 
2
cos x
sin x
шығаруда қолдану;
Қисықсызықты трапеция және оның 11.3.1.4 - қисықсызықты трапецияның анықтамасын білу және оның ауданын
ауданы.
табу;
Анықталған интеграл. Ньютон-Лейбниц 11.3.1.5 - анықталған интеграл ұғымын білу және оны есептеу;
формуласы
11.3.1.4 - қисықсызықты трапецияның ауданын табу үшін Ньютон-Лейбниц
формуласын қолдану;
Жазық фигураның ауданын мен айналу 11.3.1.6 - берілген сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданын
дененің кӛлемін анықталған интеграл есептеу;
кӛмегімен есептеу
11.3.1.7 - айналу денесінің кӛлемін анықталған интеграл кӛмегімен есептеу
формуласын білу және қолдану
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
2-тоқсан
II тарау. Дәреже және түбір . Дәрежелік функция

Оқу материалының мазмұны

1
1
1
2
24
14

4

5

Сағат
саны
24
7
17
3
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11.1.1.1 - n-ші дәрежелі түбір және n-ші дәрежелі арифметикалық түбірдің
анықтамасын білу;
11.1.1.2 - n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін білу;
Рационал кӛрсеткішті дәреже. Рационал
11.1.1.3 - рационал кӛрсеткішті дәреже анықтамасын және қасиеттерін білу;
кӛрсеткішті дәрежесі бар ӛрнектерді
11.1.1.4 - алгебралық ӛрнектерді түрлендіру үшін рационал кӛрсеткішті
түрлендіру
дәреже қасиеттерін қолдану
Иррационал ӛрнектерді түрлендіру.
11.1.1.5 - иррационал ӛрнектерді түрлендіруде n-ші дәрежелі түбір
қасиеттерін қолдану
Дәрежелік функция, оның қасиеттері
11.3.1.8 - дәрежелік функция анықтамасын білу және дәреже кӛрсеткішіне
және графигі.
тәуелді дәрежелік функция графигін салу;
Нақты кӛрсеткішті дәрежелік
11.3.1.9 - нақты кӛрсеткішті дәрежелік функцияның туындысын табу
функцияның туындысы мен алғашқы
ережелерін білу және қолдану;
функциясы
11.3.1.10 - нақты кӛрсеткішті дәрежелік функцияның интегралын табу
ережелерін білу және қолдану;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
ІІІ тарау. Иррационал теңдеулер
Иррационал теңдеулер.
11.1.2.1 - иррационал теңдеудің анықтамасын білу, оның мүмкін болатын
мәндер жиынын анықтай алу
Иррационал теңдеулерді шешу әдістері
11.1.2.2 - теңдеудің екі жағын n дәрежеге шығару әдісі арқылы иррационал
теңдеулерді шеше алу;
11.1.2.3 - айнымалыны алмастыру әдісі арқылы иррационал теңдеулерді
шеше алу
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
3-тоқсан
ІV тарау. Кӛрсеткіштік және логарифмдік функциялар
Кӛрсеткіштік функция, оның қасиеттері
11.3.1.11 - кӛрсеткіштік функция анықтамасын білу және оның графигін
және графигі.
салу;
11.3.1.12 - кӛрсеткіштік функцияның негізіне қатысты қасиеттерін білу;
Санның логарифмі және оның қасиеттері. 11.3.1. 13 - сан логарифмі, ондық және натурал логарифмдер анықтамаларын

n-ші дәрежелі түбір және оның
қасиеттері.

4

1
1
2
1
30
12
2

4

1
2
7
1

1

2

2

4

2
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білу;
11.3.1.14 - логарифм қасиеттерін білу және оны логарифмдік ӛрнектерді
түрлендіруде қолдану;
Логарифмдік функция, оның қасиеттері
11.3.1.15 - логарифмдік функцияның анықтамасын, қасиеттерін білу және
және графигі.
оның графигін салу
Кӛрсеткіштік функцияның туындысы мен 11.3.1.16 - кӛрсеткіштік функцияның туындысы мен мен интегралын табу;
алғашқы функциясы. Логарифмдік
11.3.1.17 - логарифмдік функцияның туындысын табу
функцияның туындысы.
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
V тарау. Кӛрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер
Кӛрсеткіштік теңдеулер.
11.1.2.4 - кӛрсеткіштік теңдеулерді шеше алу;
Логарифмдік теңдеулер.
11.1.2.5 - логарифмдік теңдеулерді шеше алу;
Кӛрсеткіштік теңсіздіктер.
11.1.2.6 - кӛрсеткіштік теңсіздіктерді шеше алу;
Логарифмдік теңсіздіктер
11.1.2.7 - логарифмдік теңсіздіктерді шеше алу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
4-тоқсан
VІ тарау. Математикалық статистика элементтері
Бас жиын және таңдама.
11.2.2.1 - математикалық статистиканың негізгі терминдерін білу және
түсіну;
Дискретті және интервалды вариациялық 11.2.2.2 - дискретті және аралық вариациялық қатарларды құрастыру үшін
қатарлар.
таңдаманы ӛңдеу;
Кездейсоқ шаманың сандық сипатта11.2.2.3 - таңдама бойынша кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын
маларын таңдамалар бойынша бағалау
бағалау;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
10-11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау
1
1
1
1
18

2

2

1
1
15
3
3
3
4
1
1
2
1
24
6
1

2

2
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Оқыту мақсаты
1-тоқсан
7-9-сыныптардағы алгебра курсын қайталау
I тарау. Функция, оның қасиеттері және графигі
Функция және оның берілу тәсілдері.
10.4.1.1 - функция анықтамасын және берілу тәсілдерін білу;
Функциялардың графиктерін түрлендіру
10.4.1.2 - функция графигіне түрлендірулер орындай алу (параллель
кӛшіру, сығу және созу);
Функцияның қасиеттері.
10.4.1.3 - функция қасиеттерін анықтай алу;
10.4.1.4 - функцияның берілген графигі бойынша оның қасиеттерін:
1) функцияның анықталу облысы;
2) функцияның мәндер жиыны;
3) функцияның нӛлдері;
4) функцияның периодтылығы;
5) функцияның бірсарындылық аралықтары;
6) функцияның таңбатұрақтылық аралықтары;
7) функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері;
8) функцияның жұптылығы,тақтылығы;
9) функцияның шектелгендігі;
10) функция үзіліссіздігі;
11) функцияның экстремумдары сипаттай алу;
Күрделі және кері функция ұғымдары
10.4.1.6 - кері функцияның анықтамасын білу және берілген функцияға
кері функцияны табу және ӛзара кері функциялар графиктерінің орналасу
қасиетін білу;
10.4.1.7 - f(g(x)) күрделі функциясын ажырата білу және функциялар
композициясын құру
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
II тарау. Тригонометриялық функциялар
Тригонометриялық функциялар, олардың
10.2.3.1 - тригонометриялық функциялар анықтамаларын, қасиеттерін білу
қасиеттері мен графиктері.
және олардың графиктерін сала білу;

Оқу материалының мазмұны

14-кесте – Жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныптың «Алгебра және анализ бастамалары» курсын
тақырыптық жоспарлау үлгісі (аптасына 3 сағат, барлығы 102 сағат), оқу жүктемесі тӛмендетілген
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Тригонометриялық функциялардың графиктерін
10.2.3.2 - тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер
түрлендірулер кӛмегімен салу.
кӛмегімен сала білу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
IIІ тарау. Кері тригонометриялық функциялар
Арксинус, арккосинус, арктангенс және
10.2.3.3 - арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс анықтамаларын
арккотангенс
білу және олардың мәндерін таба білу;
Кері тригонометриялық функциялар, олардың
10.2.3.4 - кері тригонометриялық функциялардың анықтамалары мен
қасиеттері мен графиктері
қасиеттерін білу;
10.2.3.5 - кері тригонометриялық функциялардың графиктерін салу;
10.2.3.6 - кері тригонометриялық функциялары бар ӛрнектерді
түрлендірулер орындау;
Кері тригонометриялық функциялары бар
10.2.3.7 - кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым
қарапайым теңдеулер
теңдеулерді шеше алу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
2-тоқсан
IV тарау. Тригонометриялық теңдеулер
Қарапайым тригонометриялық теңдеулер.
10.2.3.8 - қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шеше алу;
10.2.3.9 - тригонометриялық теңдеулерді кӛбейткіштерге жіктеу арқылы
шешу;
Тригонометриялық теңдеулер және олардың
10.2.3.10 - квадрат теңдеуге келтірілетін тригонометриялық теңдеулерді
жүйелерін шешу әдістері
шеше алу;
10.2.3.11 - тригонометриялық теңдеулерді тригонометриялық ӛрнектерді
түрлендіру формулаларын қолдану арқылы шеше алу;
10.2.3.12 - біртекті тригонометриялық теңдеулерді шеше алу;
10.2.3.13 - тригонометриялық теңдеулерді тригонометриялық
функциялардың дәрежесін тӛмендету формулалары арқылы шеше алу;
10.2.3.14 - тригонометриялық теңдеулерді қосымша аргумент енгізу әдісі
арқылы шеше алу;
10.2.3.15 - тригонометриялық теңдеулерді универсал алмастыру арқылы
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Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
V тарау. Тригонометриялық теңсіздіктер
Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу.
10.2.3.17 - қарапайым тригонометриялық теңсіздіктерді шеше алу;
10.2.3.18 - тригонометриялық теңсіздіктерді шеше алу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
VI тарау. Ықтималдық
Комбинаторика
элементтері
және
оларды 10.3.1.1 - қайталанбайтын және қайталанбалы «алмастырулар»,
оқиғалардың
ықтималдықтарын
табуда «орналастырулар», «терулер» ұғымдарын ажырата білу;
қолданылуы. Жуықтап есептеулер үшін Ньютон 10.3.1.2 - қайталанбайтын алмастырулар, орналастырулар және терулерді
биномы.
есептеу үшін формулаларды қолдану;
10.3.1.3 - қайталанбалы алмастырулар, орналастырулар және терулерді
есептеу үшін формулаларды қолдану;
10.3.1.4 - комбинаторика формулаларын қолданып, ықтималдықтарды
табуға есептер шығару;
10.3.1.5 - жуықтап есептеулер үшін Ньютон биномын (натурал
кӛрсеткішпен) қолдану;
Оқиға ықтималдығы және оның қасиеттері
10.3.2.1 - кездейсоқ оқиға ұғымын, кездейсоқ оқиға түрлерін білу және
оларға мысалдар келтіру;
10.3.2.2 - ықтималдықтар қасиеттерін қолданып, кездейсоқ оқиғалардың
ықтималдығын есептеу;
Шартты ықтималдық. Ықтималдықтарды қосу 10.3.2.3 - ықтималдықтарды қосу ережелерін түсіну және қолдану
және кӛбейту ережелері
* P(A + B) = P(A) + P(B)
* P(A +B) = P(A) + P(B) – P(A ∙ B);
10.3.2.4 - ықтималдықтарды кӛбейту ережелерін түсіну және қолдану
* P(A ∙ B) = P(A) ∙ P(B)
*P(A ∙ B) = P(A) ∙ PA(B)= P(B)PB(A);
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

шеше алу;
10.2.3.16 - тригонометриялық теңдеулер жүйелерін шеше алу;

Туынды табу ережелері
Күрделі функция туындысы
Тригонометриялық функциялардың туындылары

Функция дифференциалы ұғымы

Туындының анықтамасы

Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
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VІІІ тарау. Туынды
10.4.1.16 - аргумент ӛсімшесі мен функция ӛсімшесінің анықтамаларын
білу;
10.4.1.17 - функция туындысының анықтамасын білу және анықтама
бойынша функцияның туындысын табу;
10.4.1.18 - тұрақты функцияның және дәрежелік функцияның
туындыларын табу;
10.4.1.19 - функция дифференциалы анықтамасын және дифференциалдың
геометриялық мағынасын білу;
10.4.1.20 - функция дифференциалын табу;
10.4.1.21 - дифференциалдаудың ережелерін білу және қолдану;
10.4.1.22 - күрделі функцияның туындысын табу;
10.4.1.23 - тригонометриялық функциялардың туындыларын табу;

анықталмағандықтарды ашу әдістерін қолдану;
10.4.1.15 - бірінші тамаша шекті қолданып шектерді есептеу;

3-тоқсан
VІІ тарау. Функцияның шегі және үзіліссіздігі
Функцияның нүктедегі және шексіздіктегі шегі
10.4.1.8 - функцияның нүктедегі шегінің анықтамасын білу және оны
есептеу;
10.4.1.9 - функцияның шексіздіктегі шегінің анықтамасын білу және оны
есептеу;
Функция графигінің асимптоталары
10.4.1.10 - функция графигіне жүргізілген асимптотаның анықтамасын
білу және асимптоталардың теңдеулерін құра білу;
Сан тізбегінің шегі
10.4.1.11 - функцияның шексіздіктегі шегінің қасиеттерін қолданып сан
тізбектерінің шектерін табу;
Функцияның нүктедегі және жиындағы
10.4.1.12 - функцияның нүктедегі үзіліссіздігінің және функцияның
үзіліссіздігі
жиындағы үзіліссіздігінің анықтамаларын білу;
10.4.1.13 - үзіліссіз функциялардың қасиеттерін білу және оларды функция
үзіліссіздігін дәлелдеуде қолдану;
Шектерді табу. Бірінші тамаша шек
10.4.1.14 - шектерді есептеуде
және
түріндегі

Есептер шығару

10.4.2.1 - туындының геометриялық мағынасын білу;
10.4.2.2 - туындының физикалық мағынасын білу;
10.4.3.1 - туындының физикалық мағынасына сүйене отырып, қолданбалы
есептер шығару;
10.4.3.2 - туындының геометриялық мағынасын қолданып есептер
шығару;

10.4.1.28 - функцияның кризистік нүктелерінің және экстремум
нүктелерінің анықтамаларын, функция экстремумының бар болу шартын
білу;
10.4.1.29 - функцияның кризистік нүктелері мен экстремум нүктелерін
табу;
10.4.1.33 - туындының кӛмегімен функцияның қасиеттерін зерттеу және
оның графигін салу;
10.4.1.34 - функцияның кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табу;
10.4.3.3 - функцияның ең үлкен (ең кіші) мәндерін табуға байланысты
қолданбалы есептер шығару;
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Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Х тарау. Кездейсоқ шамалар және олардың сандық сипаттамалары

Туындының кӛмегімен функцияны зерттеу және
графигін салу.
Функцияның кесіндідегі ең үлкен және ең кіші
мәндері

Функцияның кризистік нүктелері мен экстремум
нүктелері

Функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі 10.4.1.25 - берілген нүктеде функция графигіне жүргізілген жанама
теңдеуін құру;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
4-тоқсан
ІХ тарау. Туындының қолданылуы
Функцияның ӛсу және кему белгілері
10.4.1.26 - функцияның аралықта ӛсуінің (кемуінің) қажетті және
жеткілікті шартын білу;
10.4.1.27 - функцияның ӛсу (кему) аралықтарын табу;

Туындының физикалық және геометриялық
мағынасы

10.3.2.9 - кездейсоқ шаманың не екенін түсіну және кездейсоқ шамаларға
мысалдар келтіру;
10.3.2.10 - дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалардың анықтамаларын
білу және оларды ажырата алу;
10.3.2.11 - кейбір дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім заңы кестесін
құру;
10.3.2.12 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімі ұғымын
және оның қасиеттерін білу;
10.3.2.13 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімін есептеу;
10.3.2.14 - дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясы мен орташа
квадраттық (стандартты) ауытқуын есептеу;
10.3.2.15 - дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын
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Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау

Үзіліссіз кездейсоқ шама ұғымы.
Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық
сипаттамалары

Кездейсоқ шамалар. Дискретті кездейсоқ шамалар

Оқыту мақсаты
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1-тоқсан
10-сынып алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау
I тарау. Алғашқы функция және интеграл
Алғашқы функция және анықталмаған интеграл.
11.4.1.1 - алғашқы функция және анықталмаған интеграл анықтамаларын білу;
Анықталмаған интеграл қасиеттері.
11.4.1.2 - анықталмаған интеграл қасиеттерін білу және қолдану;
11.4.1.3 - негізгі анықталмаған интегралдарды
x n1
1.  kdx  kx  C
2.  x n dx 
 C , n  1; 3.  cos xdx  sin x  C;
n 1
dx
dx
 tgx  C ;
4.  sin xdx   cos x  C ; 5. 
6.  2  ctgx  C
2
cos x
sin x
білу және оларды есептер шығаруда қолдану
Қисықсызықты трапеция және оның ауданы.
11.4.1.6 - қисықсызықты трапецияның анықтамасын білу және оның ауданын
табу;
Анықталған
интеграл.
Ньютон-Лейбниц 11.4.1.6 - Ньютон – Лейбниц формуласын қолдану;
формуласы
11.4.1.7 - анықталған интеграл ұғымын білу, анықталған интегралды есептей
білу;
Анықталған интегралдың геометриялық және
11.4.1.8 - берілген сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданын есептеу;
физикалық есептерді шығаруда қолданылу
11.4.1.9 - айналу денесінің кӛлемін анықталған интеграл кӛмегімен есептеу
формуласын білу және қолдану;
11.4.2.1 - анықталған интегралды жұмыс пен арақашықтықты есептеуге берілген
физикалық есептерді шығару үшін қолдану
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
II тарау. Математикалық статистика элементтері
Бас жиын және таңдама.
11.4.2.2 - математикалық статистиканың негізгі терминдерін білу және түсіну;
Дискретті және интервалды вариациялық
11.3.3.1 - математикалық статистиканың негізгі терминдерін білу және түсіну;
қатарлар.
11.3.3.2 - дискретті және аралық вариациялық қатарларды құрастыру үшін
таңдаманы ӛңдеу;
11.3.3.3 - берілген шартқа сәйкес вариациялық қатарлардың деректерін талдау;

Оқу материалының мазмұны

15-кесте – Жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныптың «Алгебра және анализ бастамалары» курсын
тақырыптық жоспарлау үлгісі (аптасына 3 сағат, барлығы 102 сағат), оқу жүктемесі тӛмендетілген
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Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын
11.3.3.4 - таңдама бойынша кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын
таңдамалар бойынша бағалау
бағалау.
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару
2-тоқсан
IІI тарау. Дәреже және түбір . Дәрежелік функция
n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері.
11.2.1.1 - n-ші дәрежелі түбір және n-ші дәрежелі арифметикалық түбір
анықтамасын білу;
11.2.1.2 - n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін білу;
Рационал кӛрсеткішті дәреже. Рационал
11.2.1.3 - рационал кӛрсеткішті дәреже анықтамасын және қасиеттерін білу;
кӛрсеткішті дәрежесі бар ӛрнектерді түрлендіру
11.2.1.4 - алгебралық ӛрнектерді түрлендіру үшін рационал кӛрсеткішті дәреже
қасиеттерін қолдану;
Иррационал ӛрнектерді түрлендіру.
11.2.1.5 - иррационал ӛрнектерді түрлендіру үшін n-ші дәрежелі түбір
қасиеттерін қолдану;
Дәрежелік функция, оның қасиеттері және
11.4.1.10 - нақты кӛрсеткішті дәрежелік функция анықтамасын білу; дәреже
графигі.
кӛрсеткішіне тәуелді дәрежелік функция графигін салу;
11.4.1.11 - дәрежелік функция қасиеттерін білу;
Нақты кӛрсеткішті дәрежелік функцияның
11.4.1.12 - нақты кӛрсеткішті дәрежелік функцияның туындысын табу ережелерін
туындысы мен интегралы
білу және қолдану;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
IV тарау. Иррационал теңдеулер мен теңсіздіктер
Иррационал теңдеулер мен олардың жүйелері.
11.2.2.1 - иррационал теңдеудің анықтамасын білу, оның мүмкін мәндер жиынын
анықтай алу;
11.2.2.2 - теңдеудің екі жағын бірдей n-ші дәрежеге шығару әдісі арқылы
иррационал теңдеулерді шеше алу;
11.2.2.3 - айнымалыны алмастыру әдісі арқылы иррационал теңдеулерді шеше
алу;
11.2.2.4 - иррационал теңдеулер жүйелерін шеше алу;
Иррационал теңсіздіктер
11.2.2.5 - иррационал теңсіздіктерді шеше алу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
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10-11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау

3-тоқсан
V тарау. Кӛрсеткіштік және логарифмдік функциялар
Кӛрсеткіштік функция, оның қасиеттері және
11.4.1.14 - кӛрсеткіштік функция анықтамасын білу және оның графигін салу;
графигі.
11.4.1.15 кӛрсеткіштік функция қасиеттерін есептер шығаруда қолдану;
Санның логарифмі және оның қасиеттері.
11.4.1.16 - сан логарифмі, ондық және натурал логарифмдер анықтамаларын білу;
11.4.1.17 логарифм қасиеттерін білу және оны логарифмдік ӛрнектерді
түрлендіруде қолдану;
Логарифмдік функция, оның қасиеттері және
11.4.1.18 - логарифмдік функцияның анықтамасын білу және оның графигін салу;
графигі.
11.4.1.19 логарифмдік функция қасиеттерін білу және қолдану;
Кӛрсеткіштік функцияның туындысы мен
11.4.1.20 - кӛрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралын табу;
алғашқы функциясы. Логарифмдік функцияның
11.4.1.21 логарифмдік функцияның туындысын табу;
туындысы.
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
4-тоқсан
VI тарау. Кӛрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер
Кӛрсеткіштік теңдеулер және олардың жүйелері.
11.2.2.6 - кӛрсеткіштік теңдеулерді шешу әдістерін білу және қолдану;
11.2.2.7 - кӛрсеткіштік теңдеулер жүйелерін шеше білу;
Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері.
11.2.2.8 - логарифмдік теңдеулерді шешу әдістерін білу және қолдану;
11.2.2.9 - логарифмдік теңдеулер жүйелерін шеше білу;
Кӛрсеткіштік теңсіздіктер.
11.2.2.10 - кӛрсеткіштік теңсіздіктер мен олардың жүйелерін шеше білу;
Логарифмдік теңсіздіктер
11.2.2.11 - логарифмдік теңсіздіктер мен олардың жүйелерін шеше білу;
Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Есептер шығару
Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару

Есептер шығару
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
Есептер шығару

Тақырыптық жоспарда жоспарланған материал сабақ арқылы жүзеге
асырылады. Сабақ - бұл оқу үдерісін ұйымдастырудың динамикалық және
вариативті негізгі түрі, онда нақты белгіленген уақыт шеңберінде мұғалім
оқытудың әртүрлі әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, білім
алушылардың белгілі құрамымен жұмыс жасайды.
Оқыту сапасы сабақ сапасынан байланысты. Сондықтан қысқа мерзімді
жоспарды құру кезінде сабақты тиімді және сапалы ӛткізуге мүмкіндік беретін
шығармашылық тәсіл болуы тиіс.
Сабақтың құрылымы әлеуметтік тапсырыспен, білім алушылардың жеке
қажеттіліктерімен, оқытудың мақсаттары мен міндеттерімен анықталатын
талаптарға сүйене отырып құрылады.
Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде қысқа мерзімді жоспар
жасалады. Қысқа мерзімді жоспарды жасаған кезде осы пән бойынша үлгілік
оқу бағдарламасын басшылыққа алу керек; неғұрлым егжей-тегжейлі зерттеуді
және кӛп уақыт бӛлуді талап ететін тақырыптың күрделілігіне назар аудару
керек; сондай-ақ білім алушыларды қабылдаудың жеке ерекшеліктерін ескеру
қажет.
Орта мерзімді жоспарларда мұғалімдер үшін тақырыптар мен бӛлімдер
бойынша сабақтар ӛткізу, сабақтарда оқушыларды ұйымдастыру ұсыныстары
берілген, сондай-ақ оқыту ресурстары қосылған (интернет, мәтіндер,
жаттығулар, бейне мен аудиоматериалдары және т.б.). Оқытудың мақсаттары
мен тәсілдеріне негізделген жоспарларда мұғалімдер үшін әрбір бӛлім мен
тақырыптарды ӛткізу, оқушылардың сабақта білім алуын ұйымдастыру
бойынша ұсынымдары, сонымен бірге оқу ресурстары енгізілген (интернет,
мәтіндер, жаттығулар, бейне және аудио материалдары т.б.).
Орта мерзімді жоспарлардың оқу бағдарламасын сабақтардың жүйелі
сериясына құрылымдайтын мұғалімдер тобы немесе жеке мұғалім жүзеге
асырады. Орта мерзімді жоспар ұзақ мерзімді жоспармен анықталған
бағдарларды нақтылайды және ең қысқа мерзім аралығында жүзеге асырылады.
Орта мерзімді жоспарларда белгіленген кезеңге арналған негізгі міндеттер
тұжырымдалады. Онда әрбір тоқсанға немесе бӛлімге арналған оқыту
тақырыптары кӛрсетіледі. Бӛлімдер ішінде сағаттарды бӛлуді, сондай-ақ
мұғалімнің қалауына қарай ӛзгертуге болады.
Әдетте орта мерзімді жоспарлауды мұғалімдер тобы немесе бір мұғалім
жүзеге асырады, олар оқу бағдарламасын сабақтардың топтамасы түрінде
құрылымдайды.
Қысқа мерзімді жоспарлауда тілдік мақсатты ескеру сабақты ұтымды
құруға кӛмектеседі. Сабақтың сауатты жоспарлануы – мұғалімнің кәсібилігінің
кӛрсеткіші. Сабақты жоспарлау барысында мұғалімнің бүкіл сыныптың
дайындығын, сондай-ақ олардың қызығушылықтарын назарға алу үшін әр
оқушының деңгейін есепке алғаны жӛн.
Қысқа мерзімді жоспар дайындағанда мұғалімге саралай оқыту тәсілі мен
оқушылардың жеке ерекшеліктеріне ерекше назар аудару ұсынылады. Сабақты
қысқа мерзімді жоспарлау мұғалімге сабақ мақсаттарына анағұрлым тиімді қол
жеткізуге кӛмектеседі. Ол үшін мұғалім оқу материалы мен сабақтағы әрекет

түрлерін мұқият іріктеп алуы керек. Мұғалім әр сабақтан кейін білім алушылар
меңгере алмаған немесе түсінбеген жерлерін анықтау мақсатында сабаққа
талдау (рефлексия) жасап отыруы керек.
Қысқа мерзімді жоспар құрған кезде мұғалімдердің басшылыққа алуына
тӛмендегідей ұсыныс береміз:
- сабақты ұйымдастырғанда оқу бағдарламасында және оқу жоспарында
кӛрсетілген мақсаттарды басшылыққа алу қажет;
- сабақ мақсаттарын анық тұжырымдау (S.M.A.R.T. қағидасы бойынша),
яғни нақты, ӛлшемді, қолжетімді, шынайы мақсаттар қою;
- орта мерзімді жоспарда кӛрсетілген барлық іс-әрекеттерді, әдістемелік
кеңестерді, ресурстарды мұқият зерделеу;
- мұғалімнің қалауы бойынша іс-әрекет түрі қажеттілігіне қарай
толықтырылып отырады.
Мұғалім білімнің тек дара кӛзі ретінде емес, оқушылардың ӛздерінің оқутанымдық қызметінің белсенді ұйымдастырушысы ретінде қызмет етуі тиіс.
Оқыту әдісі мақсатқа жетудің саналы түрде қолданылатын тәсілі, ал
мақсатқа жету мұғалімнің шеберлігіне, оның оқыту процесін тиімді
ұйымдастыра білуіне, оқушылардың даярлық дәрежесіне, мұғалім мен
оқушылардың белсенділік педагогикалық ынтымақтастығына байланысты [5].
Ұзақ мерзімді жоспарларда кӛрсетілген бӛлімдердің ішінде сағат
сандарын бӛлу мұғалімнің қалауы бойынша жасалады.
Қысқа мерзімді жоспарды әзірлеу кезінде әрбір мұғалім ең алдымен оқу
мақсатын негізге алады.
Қысқа мерзімді жоспарды жасаған кезде мұғалім келесі мәселелерді
басшылыққа алу ұсынылады:
- сабақты ұйымдастыру кезінде оқу бағдарламасы мен оқу жоспарында
кӛрсетілген мақсаттарды басшылыққа алу қажет;
- орта мерзімді жоспарда ұсынылатын барлық қызмет түрлерін
ұйымдастыру ұсынылады;
- қажет болған жағдайда мұғалімнің ӛз қалауы бойынша қызмет түрлерін
толықтыруға болады.
Қысқа мерзімді жоспардың мақсаты нақты сабақ аясындағы жұмыстың
ұғымын түсіндірумен, аталған сабақтың оқыту мақсаттарын айқындаумен,
нәтижелерін ӛлшеуді ұйымдастырумен ғана шектелмейді. Аталған сабақ
аясында оқыту прогресін қамтамасыз ету және нақты тапсырмаларды
орындауда барлық білім алушыларды тарту үшін, оқушылардың түрлі типін
оқытуға бағытталған қандай тапсырмалар жүзеге асырылатындығын алдын ала
қарастыру маңызды.
Сондықтан заманның талабына сай жаңартылған мазмұндағы сабақтарды
жобалаудың келесі алгоритмін ұсынамыз:
1. Сабақтың оқу мақсаты анықталады.
2. Пәні бойынша оқу бағдарламасының мазмұнынан оқу мақсатына сай
міндеттері жазылады. Жүйелік-әрекеттік және тұлғалық нәтижелерді «Осы
сабақта оқи отырып, сендер … үйренесіңдер» деп жазуға болады.
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3. Мақсат пен міндеттерге қол жеткізу үшін белсенді және интерактивті
оқыту әдістерінің орынды түрлері (оларға шолу жəне сабақ мақсаттарына
сəйкестігі əрі қарай мəтінде беріледі) іріктеледі. Барлық міндеттерді
жиынтықтап орындау сабақтың конспект-жоспарында қарастырылған мақсатқа
қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
4. Уақыт, іс-әрекет түрлері және ресурстар бойынша байланыстырылған
сабақ кезеңдері жоспарланады.
Әр сабақтың құрылымы келесі компоненттерден тұрады:
1) оқушыға түсінікті формада білдірілген сабақтың мақсаттық нұсқаулары
(«Нені білеміз, не үйренеміз»);
2) сабақта жұмыс істеуге қажетті білім мен іскерліктерді жандандыруға
арналған тапсырма (-лар);
3) жаңа мазмұнды меңгеру және қолдану мақсатында мәтіндік және
иллюстративті материалдан тұратын тапсырмалар жүйесі (мәтін және
иллюстрациялармен жұмыс, сыныппен жұмыс);
4) сабақ мазмұны бойынша қысқа қорытынды («Қорытынды жасаймыз»,
сыныппен жұмыс);
5) бақылау-бағалау іс-әрекетін ұйымдастыруға арналған сұрақтар мен
тапсырмалар (ӛзін-ӛзі бақылауға арналған сұрақтар).
6) үй тапсырмасын (үй және шығармашылық тапсырмалар) беру.Жалпы
орта білім деңгейінде математиканы оқыту практикалық жағдайларда қолдану
және салалас пәндерді игеру үшін қажетті математикалық білім мен біліктілік
жүйесін меңгеру; математикалық білім беруді жалғастыру, практикалық
есептерді шығару құралы ретінде математикалық тілді меңгеру, математикалық
сауаттылықты дамытуды қамтамасыз етуі тиіс. Математиканы оқыту
барысында әртүрлі адами іс-әрекеттер саласында кездесетін кең ауқымды
ӛмірлік есептерді шешу үшін білім мен біліктерді пайдалану дағдыларын
кеңейтуге, яғни білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту
бойынша жұмыстарға аса кӛңіл аудару қажет.
Әрі қарай Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, «Ақбұлақ» жалпы орта
мектебінің математика пәнінің мұғалімі Гульзия Касымхановна Анламасованың
10-сынып бойынша құрастырылған қысқа мерзімді жоспарлары ұсынылады:
1) 10-сынып, қоғамдық-шуманитарлық бағыт
Сабақтың тақырыбы
Осы сабақта қол жеткізілетін
оқу мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаттары

Бағалау критерийі
Тілдік мақсат

Туынды табу ережелері
10.4.1.21 - дифференциалдау ережелерін білу және
қолдану
- дифференциалдау ережелерін білу
- дифференциалдау ережелерін қолдану
- дифференциалдау техникасын меңгеру
- дифференциалдау ережелерін біледі
- дифференциалдау ережелерін қолданып, функцияның
туындысын табады
Оқушылар:
-Туынды алудың негізгі ережелерін жазып, дәлелдейді
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Қҧндылықтарға баулу

Пәнаралық байланыстар
Алдыңғы білім

- негізгі элементар функциялардың туындыларын жатқа
айтады
-туындыны табу қадамдарын сипаттауға дұрыс
математикалық терминдерді қолданады
Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер.
Дифференция, туынды, математикалық индукция,
ӛсімше, const, дәреже, бӛлшек, функция, коэффициент.
Диалогтер мен жазу ҥшін қолданылатын тіркестер:
1. Егер u және v функцияларының х нүктесінде u/, v/
..................... бар болса, онда u+v функциясының х
..................... туындысы бар және ол (u+v)/= u/+v/
формуласымен анықталады.
2. Егер v функциясының х нүктесінде .................. бар
болып, ал С ...................... сан болса, онда Сv
функциясының осы х нүктесінде туындысы бар
және ол (Сv)/=С∙v/ ................... анықталады.
3. Егер u және v .............. х нүктесінде туындылары бар
болса, онда берілген функциялардың
кӛбейтіндісінің u∙v функциясының осы х
нүктесіндегі .......................... бар және ол
(u∙v)/= u/v+uv/ формуласымен анықталады.
«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының «Тарихтың,
мәдениет пен тілдің біртұтастығы» құндылықтарының
негізінде оқушыларды бір-бірін сыйлауға, бір – бірінің
пікірін тындауға, ӛзара мәдениеттілікке және жұппен
біріккен түрде жұмыс жасай білуге, ұжымдылыққа,
шыдамдылыққа, жауапкершілікке, әділдікке тәрбиелеу.
Информатика (сабақты түсіндіру барысында
bilimland.kz порталын пайдаланамын)
Туындының анықтамасы, функция дифференциалы
ұғымы

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
4 мин

2 мин

Сабақтағы жоспарланған жаттығу тҥрлері

Ресурстар

Оқушылармен сәлемдесу. Оқушылардың назарын
суреттер,
шоғырландыру мақсатында «Әріптестер» әдісін
кеспелер
қолданамын. Ӛтілген тақырыпты қорытындылау үшін
оқушыларға кеспе қағаздарын таратамын. Кеспе
қағаздардың кейбірінде сұрақтар, кейбірінде оның
жауаптары бар. Оқушылар сынып ішінде жүріп, сәйкес
келетін сұрақ пен жауапты іздеп табады.
Бағалау:Сұрақтар
мен
жауаптарды
дұрыс
сәйкестендірген оқушыларды мадақтау сӛздері арқылы
бағалаймын
Сыныпты топқа бӛлу үшін үш түрлі геометриялық
фигураларды қолданамын (үшбұрыш, тӛртбұрыш,
дӛңгелек). Топқа бӛлінуден хабары бар оқушылар бір
топ болу үшін бірдей фигураларды алуға тырысады.
Бірақ мен фигуралардың екінші жағына кез-келген
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Үшбұрыш,
тӛртбұрыш
, дӛңгелек
фигуралар

3 мин

3 мин

Сабақтың
ортасы
8 мин

ретпен «(u+v)’=u’+v’, (uv)’=u’v+uv’, (Сv)/=С∙v/»
формулаларын жазып қоямын да, топтар u+v)’=u’+v’,
(uv)’=u’v+uv’, (Сv)/=С∙v/ болып үшке бӛлінеді.
Ҥй тапсырмасын тексеру
«Жҧбыңды тексер» әдісі арқылы білім алушылар бірбірінің үй тапсырмаларын интербелсенді тақтада
кӛрсетілген есептің шығарылуы бойынша тексереді.
Бағалау: Есептің шығарылуына қарай жұбының
дәптеріне жазба пікір қалдырады.(мысалы: жарайсың,
керемет, жақсы, есептеуді дұрыс орында, ....)
Саралаудың дереккӛздер тәсілін қолданып, «Қазына
іздеу жолында» әдісі бойынша сабақ мақсатын
оқушылармен бірге ашамын. Сынып қабырғасына
формулалар жазылған парақтар ілінеді. Суреттің келесі
бетінде бүгінгі тақырыпқа қатысы бар ақпараттармен
қоса қатысы жоқ ақпараттар жазылады. Олардан бізге
қажетті және қажет емес ақпаратты ажыратуды
сұраймын. Оқушылар жұптасып жүріп талдайды.
Қандай тақырып ӛтетінімізді анықтап алғаннан кейін
«Таныстырылым» арқылы жаңа сабақты түсіндіремін.
Сабақты түсіндіру барысында bilimland.kz порталын
пайдаланамын.
1-ереже: (u±v)/= u/±v/ ;
2-ереже: (u∙v)/= u/v+uv/;
3-ереже: (С∙v)/=С∙v/;

Проектор,
жиналмалы
тақта,
ноутбук
№1 слайд
Кеспе
қағаздары

№2 - №4
слайд
Оқулық

4-ереже: ( )
;
1. «Ойлан, жҧптас, бӛліс» әдісі арқылы жұптық
тапсырма орындайды.
4 мин

№5 слайд

Есепті шығарып, дәптерге жазыңдар.
Бағалау критерийі:
- дәрежелік функцияның туындысын табу
формуласын қолданады
Дескриптор:
- дәрежелік функцияның туындысын табу
формуласын қолданып есепті орындайды
Саралау:
-Тапсырманы жұптасып орындайтындықтан
оқушылар сабақтан алған білімдерін ӛзара бӛліседі
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№6 слайд

-Кӛмек қажет ететін оқушыларға нұсқау беремін
ҚБ: «+», «-», «қызықты» әдісі арқылы бірін-бірі
бағалайды.
2 мин

4 мин

2 мин

Сергіту сәті. «Дыбыстық гимнастика»
А – дыбысы, барлық ағзаның жұмысын жақсартады
Е – дыбысы, қалқанша безінің жұмысын күшейтеді
И – ми, кӛз, құлақ, мұрынның жұмысын жақсартады
О – жүрек және ӛкпенің жұмысын белсендіреді
Х – барлық ағзамыздың тазаруына кӛмектеседі
Ха-ха-ха – кӛңіл күйді кӛтереді
2.
Жалпыға бірдей еңбек қоғамы
қҧндылықтарын дамыту ҥшін топтық тапсырма
орындатамын. Тапсырманы «Денотатты граф» әдісі
бойынша орындайды. Есепті дифференциалдау
ережелерінің қай түрімен орындағанын кӛрсетеді.
смайликтер
Болғаннан кейін топтар тапсырмаларын сағат тілімен
ауыстырады. Топтар тапсырманы тексеріп, шығарылған
есепті ӛздерінің жауаптарымен сәйкестендіреді. Барлық №7 слайд
топтың жауаптарын салыстыра отырып дұрыс жауап
таңдалып, жарияланады.
Тапсырма: ( )
теңдеуін шешіңдер.
а) ( )
а) ( )
стикер
Бағалау критерийі:
- негізгі элементар функциялардың туындыларын
қолданады
Дескриптор:
-берілген функцияның туындысын табады
- теңдеуді шешеді
Саралау:
-топтық тапсырма орындау барысында ӛзара
түсіндіру жұмысы жүргізіледі
- Кӛмек қажет ететін топқа нұсқау беремін
«Екі жҧлдыз, бір тілек» әдісі арқылы топтар бірінбірі бағалайды
«Графикалық диктант» әдісі арқылы №7.25 есепті
орындатамын (жазылған есеп дұрыс болса «+»
белгісін қою керек, қате болса
«-» белгісін қою керек). Тапсырманы әр оқушы жеке
орындайды. Орындап болғаннан кейін тақтадағы
дұрыс жауаппен салыстырып дұрыстығын тексереді.
Берілгені
Шешуі
жауап

Бағалау критерийі:
- негізгі элементар функциялардың туындыларын
біледі
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кеспелер
№8 слайд
Алгебра
және
анализ
бастамалар
ы, Ә. Н.
Шыныбеко
в,.........
«Атамұра»
2019 ж

Сабақтың соңы
5 мин

2 мин

Дескриптор:
- негізгі элементар функциялардың туындыларын
қолдана отырып тапсырманы орындайды
Саралау:
-Жылдам орындап қойған оқушылар тобындағы
оқушыларға кӛмек береді
- Кӛмек қажет ететін оқушыларға нұсқау беремін
«Басбармақ» әдісі арқылы оқушылар ӛзін ӛзі
бағалайды
Қорытындылау
«Жинақтау» топтық жұмыс (қорытынды шығар, Кеспелер,
анықтама бер, мазмұнды жүйеле)
кесте
Қосылғыштардың саны екіден артық болса, онда
қосындының туындысын қалай табуға болады?
«5-5-1» әдісі
Оқушылар сабақ кезінде нені меңгергендері жайлы 5
сӛйлем жазады. Одан кейін сол 5 сӛйлемді 5 сӛзге дейін
қысқартады. Соңында 5 сӛзді 1 сӛзге қысқартады
.Оқушылар ӛздерінің түйінді сӛзін бүкіл сыныппен
бӛліседі.
Дескриптор
Математикалық сӛз тіркестерді сауатты қолданады
Саралау
Математикалық терминдердің, сӛз тіркестерінің
сӛйлемде үйлесімділігін жүйелі құруға ұсыныс беру
Кері байланыс
Тақырыпты меңгеру дәрежелерін бағалау үшін
«Социометрия» әдісін пайдаланамын. Мұнда оқушылар
бүгінгі тақырыпты қаншалықты меңгергенін тақтадағы
1-ден 10-ға дейінгі шкалаға ӛз аты жазылған стикерді
жапсырады.

Стикерлер,
тақта,
маркер

Алгебра
және
анализ
бастамалар
ы, Ә. Н.
Шыныбеко
Ҥйге тапсырма: Туынды табу ережелері тақырыбын
в,.........
оқу.
«Атамұра»
Есеп: №7.28
2019 ж
1 мин
Саралау. Сіз қандай тәсілмен
Бағалау. Сіз оқушылардың
Денсаулық және
кӛбірек қолдау кӛрсетпексіз.
материалды меңгеру деңгейін қауіпсіздік
Сіз басқаларға қарағанда
қалай тексеруді жоспарлап
техникасын сақтау
қабілетті оқушыларға қандай
отырсыз?
тапсырмалар бересіз?
«Ойлан, жұптас, бӛліс» әдісі, Мадақтау, «Басбармақ», «Екі
Сабақ барысында
«Денотатты
граф»
әдісін жҧлдыз, бір тілек», «+», «-»,
техника қауіпсіздігі
қолдануда саралаудың диалог «қызықты» әдістері арқылы
ережелерін сақтау.
және қолдау кӛрсету тәсілдерін бағалау. «Социометрия» әдісі
Оқу құралдарымен
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қолданамын. «Жұбыңды тексер» арқылы кері байланыс
ұқыпты және дұрыс
әдісі арқылы үй тапсырмасын жасаймын
жұмыс жасау.
тексеру
барысында
және
Сергіту сәтінде
«Қазына іздеу жолында» әдісімен
«Дыбыстық
жаңа
сабақтың
мақсатын
гимнастика»
оқушылармен бірге ашу үшін
жаттығуын
саралаудың дереккӛздер тәсілін
жасатамын.
қолданамын. Сабақтың басында
«Әріптестер» әдісін қолдану
барысында ӛтілген тақырыпты
қорытындылау үшін саралаудың
тапсырма тәсілін қолданамын.
Сабақты қорытындылауда «5-51» әдісін қолдануда саралаудың
қорытынды
тәсілін
қолданамын. Сонымен қатар
сабақ бойына бағалау тәсілін
қолданып отырамын
Сабақ бойынша рефлексия
Бҧл тарауды сабақ туралы рефлексия жазу ҥшін
пайдаланыңыз. Сол бағандағы ӛзіңіз маңызды деп
Сабақ мақсаттары/оқу
санайтын сҧрақтарға жауап беріңіз
мақсаттары шынайы, қолжетімді
болды ма?
Барлық оқушылар оқу мақсатына
қол жеткізді ме? Егер оқушылар
оқу мақсатына жетпеген болса
неліктен деп ойлайсыз? Сабақта
саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақ кезеңдерінде уақытты
тиімді пайдаландыңыз ба? Сабақ
жоспарынан ауытқулар болды
ма, болса неліктен?
Жалпы бағалау

Сабақта ең жақсы ӛткен екі нәрсе оқыту мен оқуға қатысты
1:

2:
Сабақтың бұдан да жақсы ӛтуіне не оң ықпал етер еді оқыту мен оқуға қатысты
1:

2:
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістіктері, қиыншылықтары туралы нені анықтадым. Келесі сабақтарда не нәрсеге
назар аудару қажет

2) 10-сынып, жаратылстану-математика бағыты
Сабақтың тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)

Бірнеше айнымалысы бар кӛпмҥшелер және олардың
стандарт тҥрі
10.2.1.1 - бірнеше айнымалысы бар кӛпмүшенінің
анықтамасын білу және оны стандарт түрге келтіру, стандарт
түрдегі кӛпмүшенің дәрежесін анықтау
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Бірнеше айнымалысы бар кӛпмүше мен оның
элементтеріне анықтама беру;
- Бірнеше айнымалысы бар кӛпмүшенің канондық түрі
ұғымдарына анықтама беру.
- кӛпмүшелерге амалдар қолдану.
- Кӛпмүшенің анықтамасын біледі;
Бағалау критерийлері
- Кӛпмшені канондық түрге келтіре алады;
 - Кӛпмүшенің канондық түрі арқылы кӛпмүшенің үлкен
мүшесін, үлкен мүшесінің коэффициентін және бос мүшесін
анықтай алады;
Тілдік мақсаттар
Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер:
- канондық түрі;
- кӛпмүше.
- айнымалы;
- түбір;
- коэффициент
- үлкен коэффициент
- бос мүше
Диалогтер мен жазу ҥшін қолданылатын тіркестер:
Кӛпмүшенің дәрежесі деген не?
Кӛпмүше мүшелерінің мәртебесін қалай салыстырады?
Бірнеше айнымалысы бар кӛпмүше деп қандай ӛрнекті
айтады?
Кӛпмүшенің стандарт түрі деп нені айтады?
Қҧндылықтарға баулу Жалпыға бірдей еңбек қоғамы құндылықтарын дамыту үшін
топтық тапсырма орындау барысында бір-бірінің пікірлерін
тыңдауға, топпен жұмыс жасауға, сыни тұрғыдан ойлауға
қалыптастыру.
Информатика
Пәнаралық байланыс
Кӛпмүшелер. Кӛпмүшенің дәрежесі және стандарт түрі.
Алдыңғы білім
Алгебралық ӛрнектермен сенімді жұмыс жасау.
Сабақ барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған жаттығу тҥрлері
Ресурстар
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
Ҧйымдастыру кезеңі
Оқушылармен амандасу, түгендеу. Сабаққа
дайындығын тексеру.
2 мин
Саралау тәсілі: диалог және қолдау кӛрсету
Белсенді оқу әдісі: «Тілек шоғы»
Оқушылар шеңбер бойымен тұрып, қолдарынан
ұстайды. Кӛршісінің кӛзіне қарап тұрып оларға жақсы
сӛз айтып, мақтау керек. Оны қабылдаған адам басын
изеп: «Рақмет, мен ӛте ризамын!»-деп айтады. Кейін
ол ӛз кӛршісіне қошемет сыйлайды. Жаттығу шеңбер
бойымен жүреді.
ҚБ: «Қошемет» әдісі арқылы бір-біріне қошемет
кӛрсетеді.
2 мин
Сабақ мақсаттары

-
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5 мин

Топқа бӛлу.
Саралау тәсілі: жіктеу (аралас - гендерлік топ)
Белсенді оқу әдісі: «Сиқырлы сандықша»
Оқушылар мұғалім алдында тұрған сандықша
ішінен қағаз қиындыларын алады, қағаздағы сӛздерге
байланысты 3 топ құрылады.
І топ: «Кӛпмҥше»
ІІ топ: «Біртекті кӛпмҥше»
ІІІ топ: «Дәреже»
Ҥй тапсырмасын тексеру
Ойлау деңгейлерінің дағдылары: қолдану
Саралау тәсілі: тапсырма
Белсенді оқу әдісі: «Ӛзара тексеріс»
Оқушылар дәптерлерін сағат тілі бағытымен
алмастырып, интербелсенді тақтада кӛрсетілген
жауап арқылы тексереді.

кеспе
қағаздар
№1 слайд

Оқушыларды сабақ тақырыбымен және оқу
мақсатымен таныстырып, ойлануды ұсыну.
Сабақтың ортасы Оқушылардың сабақ тақырыбына байланысты
ойларын тындағаннан кейін, bilimland.kz порталынан
7 мин
кӛпмүше ұғымы туралы видео кӛрсету
«Прoблемaлық oқытy» әдісі- оқушылар жaңa
бiлiмдi ӛз беттерiнше қaлыптacтырaды. Тақырыпқа
байланысты жағдаяттар туындатамын. Оқушылар
оқулықпен жұмыс жасап, негізгі ұғымдарды
http://www.
анықтайды.
bilimland.kz
Тапсырма №1.
Мұғалім тақтадан алгебралық ӛрнектерді кӛрсетеді, /kk/content/
олар: бір және бірнеше айнымалысы бар кӛпмүшелер structure/86
және мүлдем кӛпмүше болып табылмайтын ӛрнектер. 3Ӛрнектерді
қарап шығыңыз. Бір
айнымалы algebralyq_
кӛпмүшелердің қасына «˅»
белгісін, бірнеше ornekterdi_t
айнымалы кӛпмүше қасына «+» белгісін, кӛпмүше urlendiru#le
болып табылмайтын ӛрнектер қасына «–» белгісін sson=10595
қойыңыздар. Ӛз жауаптарыңызды түсіндіріңіз.
Келесі сұрақтар бойынша мұғалім оқушылармен
Интербелсе
диалог жүргізіп, білімдерін жаңғыртады:
нді
Кӛпмүше деп нені айтамыз?
тақта
Кӛпмүшенің ұқсас мүшелері және оларды жинақтау
№2 слайд
дегеніміз не?
Кӛпмүше дәрежесі деп нені айтамыз? Дәреже
рационал сан бола ма?
Үлкен коэффициенті деген не?
Кӛпмүшенің дәрежесі деген не?
Кӛпмүше мүшелерінің мәртебесін қалай
Алгебра
салыстырады?
жіне анализ
Бірнеше айнымалысы бар кӛпмүше деп қандай
бастамалар
ы
ӛрнекті айтады?
Жалпы
Кӛпмүшенің стандарт түрі деп нені айтады?
білім
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Кӛпмүшелерге қандай амал қолданылады деп
ойлайсыздар?
Кӛпмүшенің анықтамасын беру үшін: бірнеше
бірмүшеден тұрады, қосу және азайту амалдарымен
берілген деген сӛздерді тақтаға жазып қойып,
оқушылардан толық анықтама қандай деп сұрау,
талдау. Кӛпмүшенің канондық түрде жазылуын айту.
Кӛпмүшенің дәрежесі, коэфициенттері, бос мүшесі,
мүшелері терминдерін анықтап алу.



7 мин

Топтық жҧмыс
Бағалау критерийі:
- кӛп айнымалысы бар теңдеудің шешімдерін
анықтайды
Ойлау деңгейлерінің дағдылары: қолдану
Саралау тәсілі: тапсырма
Белсенді оқу әдісі: «Ҥштік» әдіс

беретін
мектептің
10сыныбына
арналған
оқулық,
Ә.Н.Шыны
беков
Д.Ә.Шыны
бековР.Н.Ж
ұмабаев,
Алматы
«Атамұра»
2019.

Мұғалім әр топқа 3 түрлі тапсырма жазылған карточкалар
үлестіреді.

Тапсырма №2
№5.1 Теңдеудің барлық шешімдерін көрсетіңдер.

1)
2)
3)
Дескриптор: Білім алушы:
- Теңдеудің барлық шешімдерін табады
ҚБ: «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі арқылы топтар бірбірін бағалайды.
Екі жұлдыз – жұмыс істеген кезде оларға ерекше
ұнаған 2 зат
Бір тілек – бұл жақсартуға болатын нәрсе.
Сергіту сәті:
Оқушылардың сабаққа ынтасын аударып,
қызығушылығын арттыру, күш қуатын нығайту үшін
сергіту сәтін ұйымдастыру.
Танец_математика_.mp4

2 мин
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Тапсырмала
р жазылған
карточкала
р

Жҧптық жҧмыс
Бағалау критерийі:
- Кӛпмүшенің дәрежесі мен коэффициенттерін
анықтайды
Ойлау деңгейлерінің дағдылары: қолдану
Саралау тәсілі: тапсырма
Белсенді оқу әдісі: «Конверттегі есеп» әдісі арқылы
жұптық тапсырма орындайды.
Берілген тапсырманы әрбір оқушы жеке
орындайды. Содан кейін оқушы жұбымен жазғанын
талқылайды, пікірлеседі. Әрбір топтағы оқушылар
жұп құрайды. Оқушылар есепті дәптерлеріне
орындайды, презентация арқылы тексереді.
Тапсырма№3
Кӛпмүшенің
дәрежесі
мен
коэффициенттерін
жазыңыз. Бас коэфициенттен бастаңыз. Кӛпмүшенің
коэффициенттерінің қосындысын табыңыз.
P( x)  x 4  4 x 3  6 x 2  10 x  20

6 мин

Q(x) = 2x3 -x+4
F(x) = 2x4+5x2-1



5 мин

Дескриптор: Білім алушы:
- Кӛпмүшенің дәрежесі мен коэффициенттерін
жазады;
- Кӛпмүшенің коэффициенттерінің қосындысын
табады;
ҚБ: бас бармақ арқылы бірін-бірі бағалайды (ӛте
жақсы, жақсы, орташа)
Мҧғалімнің мадақтамасы: «Ӛте жақсы!»,
«Жақсы!»
Жеке жҧмыс
Қалыптастырушы бағалау тапсырмалары
(сараланған):
Бағалау критерийлері:
- Кӛпмшені канондық түрге келтіре алады;
- Кӛпмүшенің канондық түрі арқылы кӛпмүшенің
үлкен мүшесін, үлкен мүшесінің коэффициентін және
бос мүшесін анықтай алады;
Ойлау деңгейлерінің дағдылары: қолдану
Саралау тәсілі: қорытынды (білім деңгейі әр түрлі
оқушыларға арналған)
Белсенді оқу әдісі: «Мен білемін»
Тапсырма №4
Кӛпмүшені канондық түрде жазыңыз
а) (х + 1)(х - 1)(х - 2);
б) (х + 1)2(х - 2) - (х + 1)(х - 2)2,
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Конверт
кеспелер

Дескриптор: Білім алушы:
- Кӛпмшені канондық түрге келтіреді;
- Кӛпмүшенің канондық түрі арқылы кӛпмүшенің
үлкен мүшесін анықтайды;
- Үлкен мүшесінің коэффициентін және бос мүшесін
анықтайды;
ҚБ: «+», «-», «қызықты» әдісі арқылы ӛзін-ӛзі
бағалайды.
«+» - оң әсер еткен фактілерді,алған білімдері;
«-» - қолымнан келмей жатыр немесе түсініксіз болып
тұр;
«қызықты» - не қызықты болды немесе не жайында
кӛбірек білгісі келеді.

кеспелер

Мҧғалімнің мадақтамасы: Жоғары нәтиже
кӛрсеткен оқушыға мемлекетіміздің туын беру.
Ойлау деңгейлерінің дағдылары: жоғары деңгей
дағдылары Саралау тәсілі: қарқын (кейбір оқушылар
басқаларына қарағанда тез жұмыс жасайды)
Белсенді оқу әдісі: ой шабуылы
Тапсырма №5

Дескриптор: Білім алушы:
- тең кӛпмүшенің анықтамасын қолданады;
- дұрыс коэффициенттерді тауып, ұфшықтарды
табады
ҚБ: «От шашу» әдісі арқылы тӛменнен жоғары қарай
шапалақтай мадақтау
Сабақтың соңы
4 мин

Кері байланыс: ПОПС формуласы
П-Позиция. «Мен есептеймін, ...».
О-Түсіндіру «Себебі, ...».
П-Мысал. «Мен іс жүзінде дәлелдей аламын,
мысалы...».
С-Талқылау «Осыдан шығатыны , ...».
Дескриптор
1. Жүйелі анықтама береді
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Кеспелер ъ

2. Дәйекті дәлелдеме келтіреді
Саралау
Математикалық терминдерді анықтамада дұрыс
қолдануға бағыттау
Ҥй тапсырмасы: №5.5
Саралау – Сіз қандай
тәсілмен кӛбірек қолдау
кӛрсетпексіз? Сіз
басқаларға қарағанда
қабілетті оқушыларға
қандай тапсырмалар
бересіз?
Оқушы сабақ барысында
сұрақтарға жауап беру,
тапсырмаларды орындауда
ӛзінің логикалықматематикалық, сӛйлеу,
танымдық қабілеттерін
кӛрсетуге мүмкін. Талдау
барысында қабілеті жоғары
оқушыларға топқа ӛз ойын
толық түсіндіруді ұсыну,
тапсырмалар бойынша
туындаған тағы қандай
мәселелер болу мүмкіндігін
қарастыру. Жеке, жұптық,
топтық жұмыстармен
айналысады.

Бағалау – Сіз оқушылардың
материалды игеру деңгейін қалай
тексеруді жоспарлап отырсыз?

Енгізілетін жаңа ұғымдарға
байланысты анықтамаларды
талдаудан кейін орындалатын
тапсырма оқушының түсінігінің
қалыптасқанын бағалауға мүмкіндік
береді. Сонымен қатар оқулықтағы
есепті шығаруда ӛзін ӛзі бағалау, ал
жеке тапсырманы орындау ӛтілген
жаңа ұғымның қаншалықты
меңгерілгенін анықтап
қалыптастырушы бағалауды жүзеге
асырып оқушы жетістігін анықтауға
мүмкіндік береді. Белсенді оқу
тәсілдері : «Тілек шоғы», «Сиқырлы
сандықша», «Мен білемін»,
«Конверттегі есеп» әдістерін
пайдаландым. Қалыптастырушы
бағалау түрлері: «Қошемет», «Екі
жұлдыз, бір тілек», «От шашу» , «+»,
«-», «қызықты» әдісі арқылы
бағаланады.

Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасын
сақтау

Сыныпта жақсы
жұмысқа
бейімдейтін
психологиялық
климат және
оқушыларға ӛз
ойын еркін
жеткізуге
мүмкіндік
туғызатын орта
орнату
Кабинет
ерекшелігін ескере
отырып қауіпсіздік
ережелерін сақтау.
«Математиктер
биі» сергіту сәтін;
АКТ-ны
уақытында қосып,
сӛндіруді
қадағалаймын.

Сабақ бойынша рефлексия Бҧл тарауды сабақ туралы рефлексия жазу ҥшін
пайдаланыңыз. Сол бағандағы ӛзіңіз маңызды деп
санайтын сҧрақтарға жауап беріңіз
Сабақ мақсаттары/оқу
мақсаттары шынайы,
қолжетімді болды ма?
Барлық оқушылар оқу
мақсатына қол жеткізді ме?
Егер оқушылар оқу
мақсатына жетпеген болса
неліктен деп ойлайсыз?
Сабақта саралау дұрыс
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жүргізілді ме? Сабақ
кезеңдерінде уақытты тиімді
пайдаландыңыз ба? Сабақ
жоспарынан ауытқулар
болды ма, болса неліктен?

Жалпы бағалау

Сабақта ең жақсы ӛткен екі нәрсе оқыту мен оқуға қатысты
1:

2:
Сабақтың бұдан да жақсы ӛтуіне не оң ықпал етер еді оқыту мен оқуға қатысты
1:

2:
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері,
қиыншылықтары туралы нені анықтадым. Келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет

Қазіргі заманның талабы – шығармашылықпен ӛз бетінше жұмыс істейтін,
ӛзгермелі ӛмірде бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған, құзіретті тұлға
тәрбиелеу.
Құзыреттілік тәсіл жағдайында оқу жетістіктерін бағалау – жеке, ӛте
маңызды әдістемелік проблема. Ғалымдардың пікірінше, адамның бойында ӛз
іс-әрекеті мен оның нәтижелерін ӛздігінен бағалай алу қалыптасса, дәл сол
уақытта ол құзыретті болып табылады. Мұндай мүмкіндік сабақта білім
алушыларды критериалды бағалау кезінде пайда болады.
Критериалды бағалау, ол – білім алушылардың оқу және дүниетанымдық
біліктерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін нақты анықталған, бір-біріне
сәйкес келетін білімнің мазмұны мен мақсаты, сонымен қатар білім
алушылардың оқу жетістіктерін бағалау үшін алдын ала анықталған
критерийлер.
Критерийлер – пәннен нақты тақырыпты меңгеру барысында білім
алушылардың орындайтын іс-әрекеттері, яғни оқу мақсатын жүзеге асыруға
арналған ӛлшемдер.
Критериалды бағалау, ол – білім алушылардың оқу-танымдық
құзыреттілігінің қалыптасуына ықпал ететін, тиісті білім беру мақсаты мен
мазмұны, барлық процеске қатысушыларға алдын-ала белгілі, ұжыммен
әзірленген, анық айқындалған критерийлері бар, білім алушылардың оқу
жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс.
Критериалды бағалаудың қызметтері: оқытушылық, бақылаушылық,
дамытушылық, тәрбиелеушілік, диагностикалық, уәждемелік.
Критериалды бағалаудың міндеттері:
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- оқу процесінің әрбір кезеңінде әр білім алушының дайындық деңгейін
анықтау;
- оқу бағдарламасына сәйкес оқыту нәтижелерін және білім алушылардың
қысқа мерзімді мақсаттарға жетулерін талдау;
- білім алушының дамуының жеке траекториясын түзету және жеке
прогресс мониторингі;
- оқу бағдарламасын меңгерудегі бар кемшіліктерін жоюға білім
алушыларды ынталандыру;
- әртүрлі іс-әрекеттерді орындағаны үшін алған бағалардың маңыздылығын
саралау;
- оқу бағдарламасы тиімділігінің мониторингі;
- оқу материалын игеру және оқу процесін ұйымдастыру ерекшеліктерін
анықтау үшін мұғалім, білім алушы және ата-аналар арасындағы кері
байланысты қамтамасыз ету.
Критериалды
бағалаудың
практикалық
маңыздылығы
келесі
артықшылықтармен анықталады:
- білім алушының жұмысы ғана бағаланады;
- білім алушының жұмысы, оларға алдын-ала белгілі бағалау критерийлері
бойынша тексеріледі;
- білім алушыға ӛз оқуының жетістік деңгейін ӛзі анықтауына болатын
баға шығарудың нақты алгоритмі белгілі және ата-аналарына ӛзі ақпарат бере
алады;
- білім алушыларға баға олар не оқып білді соған ғана қойылады, ӛйткені
бағалау критерийлері оқу мақсаттарының нақты кӛрінісін кӛрсетеді.
Жаңартылған білм мазмұны аясында білім алушылардың оқу жетістіктерін
критериалды бағалау жиынтық бағалау және қалыптастырушы бағалау арқылы
жүзеге асырылады.
Жиынтық бағалау – оқушылардың тоқсандағы оқу бӛлімдері бойынша
және білім деңгейін аяқтау кезіндегі оқу бағдарламасын меңгерудегі
дағдыларының қалыптасуы мен меңгерген білім деңгейлерін анықтайтын
бағалау.
Жиынтық бағалаудың екі түрі жүргізіледі:
- бӛлім бойынша жиынтық бағалау;
- тоқсандық жиынтық бағалау.
Бұдан әрі 16-кестеде 10-11 сыныптарға арналған «Алгебра және анализ
бастамалары» жаратылыстану-математикалық мен қоғамдық-гуманитарлық
бағыттарына қараай бӛлім бойынша жиынтық бағалаулар саны ұсынылады.
16-кесте – Бӛлім бойынша жиынтық бағалау сандары
Бӛлімдер
БЖБ саны

І
2

10-сынып (қоғамдық-гуманитарлық бағыт)
ІІ
ІІІ
ІV
V
1
2
1
2

10-сынып (жаратылыстану-математика бағыты)
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VІ
2

VІІ
1
Барлығы: 11

Бӛлімдер
БЖБ саны

І
2

ІІ
1

ІІІ
1

ІV
2

V
1

VІ
2

VІІ
2

ІХ
2

VІІІ
1

Бӛлімдер
БЖБ саны

11-сынып (қоғамдық-гуманитарлық бағыт)
І
ІІ
ІІІ
ІV
2
2
1
1

Бӛлімдер
БЖБ саны

11-сынып (жаратылыстану-математика бағыты)
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
2
1
2
1
1
1

Х
ХІ
2
1
Барлығы: 17

V
2

VІ
1
Барлығы: 10
VІІ
VІІІ
2
1
Барлығы: 12

Дескриптор - тапсырмаларды орындау үшін нақты қадамдарды
сипаттайтын сипаттама.
Тапсырмаларға қолданылатын дескрипторлар мұғалімнің бағалау
кезіндегі шешімі объективті болуы үшін анық және дәл болуы тиіс.
Дескрипторлар тапсырманы орындау кезеңінде білім алушыда туындаған
қиындықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Анықталған қиындықтар білім
алушыларға кері байланысты қалыптастыруға және қайта оқу үшін
бағдарламалық материалдың қажетті кӛлемін анықтауға мүмкіндік береді.
Тӛменде
10-сыныпта
ІІІ-тоқсан
бойынша
жиынтық
бағалау
тапсырмаларының үлгісі келтірілген. Орындау уақыты – 40 мин. Балл саны –20.
Жиынтық бағалау құрылымы:
Әр нұсқа жауапты таңдауға (Т), қысқаша жауаппен (ҚЖ) және жауабы
толығымен (ЖТ) жазуға арналған 8 тапсырмадан тұрады. Тапсырмалар
түсінуге, қолдануға, талдау мен бағалауға берілген.
Жауапты таңдауға арналған тапсырмадан дұрыс жауаптың нӛмері
жазылады.
Қысқаша жауап жазуға арналған тапсырмаларды орындағанда санды
немесе алгебралық ӛрнек, сӛз немесе сӛйлем жазылады.
Жауабын толық жазуға арналған тапсырмалар оқушылардың
формулалларды, есептерді шығару барысында тәсілдер мен әдістерді қолдануы
біліктігі бағаланады.

Туынды

10.3.1.7 - функцияның нүктедегі және
шексіздіктегі шегінің анықтамасын білу;
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Білу,
қолдану

1

нӛмірі
Тапсырма
түрі

Тапсырма
саны
Тапсырма

Тексерілетін оқыту мақсаты

Ойлау
дағдылары
ның
деңгейлері

Тарау

IІІ-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

1 Т

Бал
л

1

Туындының қолданылуы

10.3.1.9 - функция туындысының
анықтамасын білу білу және анықтама
бойынша функцияның туындысын табу;
10.3.1.10 - тұрақты функцияның және
дәрежелік функцияның туындыларын
табу;
10.3.1.11 - дифференциалдаудың
ережелерін білу және қолдану;

Білу,
қолдану

2

Т

10.3.1.8 - үзіліссіз функцияның
анықтамасын білу;

Жоғары
деңгейлі
дағдылар

3

10.3.1.14
күрделі
функцияның
анықтамасын білу және оның туындысын
табу
10.3.1.13
тригонометриялық
функциялардың туындыларын табу;
10.3.1.12 - функция графигіне жүргізілген
жанаманың теңдеуін құрастыру;

Білу,
қолдану

4

ЖТ

4

Білу,
қолдану

5

ЖТ

3

10.3.1.15 - функцияның аралықта ӛсуінің
(кемуінің) қажетті және жеткілікті
шартын білу және қолдану;
10.3.1.16 - функцияның кризистік
нүктелері мен экстремум нүктелерінің
анықтамаларын және экстремумының
бар болу шартын білу;
10.3.1.17 - функцияның кризистік
нүктелері мен экстремум нүктелерін
табу;
10.3.1.18 - туындының кӛмегімен
функция қасиеттерін зерттеу және оның
графигін салу;
10.3.1.19 - функцияның кесіндідегі ең
үлкен және ең кіші мәндерін табу;
10.3.3.3 - функцияның ең үлкен (ең кіші)
мәндерін табуға байланысты қолданбалы
есептер шығару;

Білу,
қолдану

3

ЖТ
7

5

Жоғары
деңгейлі
дағдылар

6

ЖТ

Барлығы
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1

3

20

III-тоқсан бойынша критериалды бағалау
1-нҧсқа

5(2  x)
шегінің мәні
x2  4
А) 25;
В) – 1;
С) 1;
D) - 25.
2
2. Егер f ( x)  х  3 х  1  4,5 болса, онда функция туындысының
хо = 8
нүктесіндегі мәні
А) 20;
В) 20,5;
С) 16;
D) 18,5.

1. п  3 ұмтылғанда f(x) =

3.

 x, х  0,
f ( x)   2
функциясын үзіліссіздікке дәлелдеңдер және графигінің
 х  1, х  0

кескінін салыңдар.
х
2

4. Егер f x   2 sin 

3
x болса, онда f x   0 теңсіздігін шешіңдер.
2

5. y  x 3  2 х функциясының графигіне абсциссасы хо = 1 болатын нүктеде
жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар.
6. у 

х
2х  1
2

функциясының  2;1 кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші

мәндерін табыңдар..
7. f(x)=

х2
функциясын зерттеңдер және графигін салыңдар.
х 1

Қалыптастырушы бағалау оқу жетістіктерінің ӛсуі мен дамуына тікелей
әсер ететін және мұғалім мен білім алушы арасындағы кері байланысты
қамтамасыз ететін процесс болып табылады.
Қалыптастырушы бағалау - сабақта және/немесе үйде күнделікті жұмыста
оқушылардың білімін меңгеру деңгейін және дағдыларының қалыптасуын
анықтайтын және оқу барысында оқушылар мен мұғалім арасындағы жедел
ӛзара байланысты жүзеге асыратын, оқушыларға жаңа материалды зерделеу
кезінде тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындағанын және оқытудың
мақсаттары мен күтілетін нәтижелеріне қол жеткізетінін түсінуге мүмкіндік
беретін бағалау.
Мұғалім қызметіндегі қалыптастырушы бағалау процесі келесі кезеңдерді
жүзеге асыруды кӛздейді:
- формативті бағалауды жоспарлау және ұйымдастыру;
- формативті бағалау әдістерін таңдау;
- кері байланысты ұсыну;
- формативті бағалау нәтижелерін талдау.
Тӛменде қалыптастырушы бағалауға арналған тест тапсырмалары
бойынша дескрипторлардың мысалдары келтірілген.
11-сыныпта қарастырылатын «Санның логарифмі және оның қасиеттері»
тақырыбы бойынша қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды
мынадай дескрипторлармен құрастыруға болады:
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Тапсырма
нӛмірі
1
2
3

4

5

Дескрипторлар
негізгі логарифмдік тепе-теңдікті біледі;
санның логарифмінің анықтамасын қолданып, логарифмнің мәнін табады;
логарифмді қосындысының формуласын біледі;
логарифмдік ӛрнектің мәнін табады;
берілген жауаптардың арасынан дұрыс жауапты кӛрсетеді;
логарифмді айырымының формуласын біледі;
логарифмдік ӛрнектің мәнін табады;
берілген жауаптардың арасынан дұрыс жауапты кӛрсетеді;
логарифм қасиеттерін біледі;
логарифмдік ӛрнектің мәнін табады;

11-сыныпта қарастырылатын «Дәреже және оның қасиеттері» тақырыбы
бойынша қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды мынадай
дескрипторлармен құрастыруға болады:
Тапсырма
нӛмірі
1

2

3

4

5

6

Дескрипторлар
дәреженің қасиеттерін қолданып, кӛрсеткіштік теңсіздікті бірдей негізге
келтіреді;
дәрежелердің кӛрсеткіштерін салыстырып, сызықтық теңсіздікті
шығарады;
берілген жауаптардың арасынан дұрыс жауапты кӛрсетеді;
дәреженің қасиеттерін қолданып, кӛрсеткіштік теңсіздікті бірдей негізге
келтіреді;
дәрежелердің кӛрсеткіштерін салыстырып, сызықтық теңсіздікті
шығарады;
берілген жауаптардың арасынан дұрыс жауапты кӛрсетеді;
дәреженің қасиеттерін қолданып, кӛрсеткіштік теңсіздікті бірдей негізге
келтіреді;
дәрежелердің кӛрсеткіштерін салыстырып, сызықтық теңсіздікті
шығарады;
берілген жауаптардың арасынан дұрыс жауапты кӛрсетеді;
кӛрсеткіштік функцияның қасиеттерін ескеріп, кӛрсеткіштік функцияның
шешімі болмайтын кӛрсетеді;
берілген жауаптардың арасынан дұрыс жауапты кӛрсетеді;
дәреженің қасиеттерін қолданып, қос теңсіздікті теңсіздікті бірдей негізге
келтіреді;
дәрежелердің кӛрсеткіштерін салыстырып, қос теңсіздікті шығарады;
теңсіздікті шешімнің арасынан натурал сандарды кӛрсетеді;
дәреженің қасиеттерін қолданып, әр кӛрсеткіштік теңсіздікті бірдей
негізге келтіреді;
дәрежелердің кӛрсеткіштерін салыстырып, сызықтық теңсіздіктерді
шығарады;
сызықтық теңсіздіктердің ортақ шешімін табады.
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Кері байланыс мұғалімнің білім алушыны қолдауға бағытталған
әрекеттерін түзетуге мүмкіндік беретін сабақтың міндетті элементі болып
табылады.
Кері байланыс туралы «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы
бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды ӛткізудің үлгілік
қағидаларын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18
наурыздағы № 125 бұйрығындағы ӛзгерістер мен толықтырулар келесі
тармақтарында жазылған:
«13-1. Формативтік бағалау кезінде мұғалім сабақта кері байланысты
жүзеге асырады. Педагог білім алушылардың санын, кері байланысты беру
нысанын және жиілігін дербес анықтайды» [8].
Бүгінгі күнде кең тараған және маңызды мәселенің бірі білім алушыларды
дұрыс және әділ бағалау. Ӛйткені бағалау баланың психикасына қатты әсер
етеді. Бір ғана баға баланы ынталандырады немесе оның кӛңіл-күйін түсіріп,
қызығушылығын тӛмендетеді. Бағалаудың оңтайлы жолын қалай табуға
болады? Қазір инновациялық әдістердің дамуына байланысты бағалаудың
түрлері де дамып жатыр. Қазір бағалаудың инновациялық түрі -рубрика болып
табылады.
Рубрика – бұл оқушылардың жауабын сапалы бағалауға кӛмектесетін жол
кӛрсеткіш. Ол үнемі кесте түрінде ұсынылып және мұғалім мен оқушылардың,
ата-аналардың қолдануына, жұмыстарын ілгері қарай жоспарлауға мүмкіндік
береді. Рубрика оқушыларға бағалау және оның критерилері неге негізделгені
жайлы түсінік алуына кӛмектеседі.
Рубрика сонымен қатар мұғалімге де үлкен кӛмек. Ол ӛзінің
сыныбындағы оқушылардың білімін салыстырып, оқу процесінде олардың
жетістік деңгейін кӛре алады. Рубрика мұғалім үшін де оқушы үшін де , атааналар үшін де пайдалы және керекті. Кеңінен тараған білім берудегі рубрика
рубрика ол- бағалау құралы болып табылады.
Кері байланыс білім алушылардың оқу жетістіктерінің қол жеткізілген
деңгейі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Білім алушылар мен ата-аналарды
ақпараттандыру нысанын мұғалім ӛз бетінше анықтайды. Бұл ақпаратты
рубрика түрінде ұсынуға болады.
Рубрика-бағалау критерийлеріне сәйкес білім алушылардың оқу
жетістіктерінің деңгейін сипаттау тәсілі.
Білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін анықтау үш түрге
бӛлінеді: тӛмен, орташа және жоғары.
Білім алушылардың оқу жетістіктерінің әрбір деңгейінің үлгі
критерийлері 17-кестеде кӛрсетілген.
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17-кесте – Білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейіне қойылатын
критерилері
тӛмен

Білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейі
орта

Білім алушылар талапқа
сәйкес негізгі білімді
меңгермеген және кӛптеген
қателер және кемшіліктер
жіберді. Теорияны қолдану
арқылы бір де бір
практикалық тапсырманы
орындай алмайды.

Білім алушылар
теориялық материалдың
кӛп бӛлігін есте сақтайды,
онсыз тақырып бойынша
практикалық жұмыс істеу
мүмкін емес. Алгоритмі
белгілі практикалық
есептерді ғана дербес
шеше алады. Бір қате
немесе бір-екі
кемшіліктер жіберсе,
онда оларды ӛз бетінше
немесе мұғалімнің
жетелеуімен түзете алады.

жоғары

Білім алушылар теорияның
мәнін толық түсінеді және
оған еркін әрекет етеді,
теориялық білімді
практикада
шығармашылықпен
қолданады. Есептерді шешу
кезінде нақты саналы
әрекеттер байқалады.
Стандартты емес
тапсырмаларды шеше
алады. Есептеу қателіктерін
жібермейді . Қосымша
әдебиеттермен жұмыс
жасай отырып, ӛз бетінше
білім ала алады .

Тӛменде «Алгебра және анализ бастамалары» (ЖМБ), «Алгебра және
анализ бастамалары» (ҚГБ) оқу пәндері бойынша оқыту мақсаттарына қатысты
әзірленген бағалау деңгейлері келтірілген (18-21 кестелер).
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10.4.1.3 - функция
қасиеттерін анықтай алу;
10.4.1.4 - функцияның
берілген графигі
бойынша оның
қасиеттерін 1) анықталу
облысы; 2) мәндер
жиыны; 3) нӛлдері;
4) периодтылығы;
5) бірсарындылық
аралықтары;
6) таңбатұрақтылық
аралықтары; 7) ең үлкен
және ең кіші мәндері;
8) жұптылығы,тақтылығы;
9) шектелгендігі;
10) үзіліссіздігін;
11) экстремумдары

10.4.1.2 - функция
графигіне түрлендірулер
орындай алу (параллель
кӛшіру, сығу және созу);.

10.4.1.1 - функция
анықтамасын және берілу
тәсілдерін білу;

Оқу мақсаттары

Оқу жетістіктерінің деңгейлері
Тӛменгі деңгей
Орта деңгей
Жоғары деңгей
«Функция және оның берілу тәсілдері» тақырыбы
Функция анықтамасын
Функция анықтамасын біледі, берілу
Функция анықтамасын біледі,
білмейді, берілу тәсілдерін
тәсілдерін анықтауда қателіктер
берілу тәсілдерін анықтайды
анықтауға қиналады
жібереді
«Функциялардың графиктерін түрлендіру» тақырыбы
Функция графигіне
Функция графигіне түрлендірулер
Функция графигіне
түрлендірулер (параллель
(параллель кӛшіру, сығу және созу)
түрлендірулерді (параллель
кӛшіру, сығу және созу)
қателіктер жібереді
кӛшіру, сығу және созу) дұрыс
орындауда қиналады
орындайды
«Функцияның қасиеттері» тақырыбы
Функцияның қасиеттерінің
Функцияның кейбір қасиеттерінің
Функцияның қасиеттерінің
анықтауда қиналады
анықтамаларын біледі
анықтамаларын біледі
Графигі бойынша оның
Функция графигі бойынша оның
Функция графигі бойынша оның
функцияның кейбір
қасиеттерін анықтау кезінде қателіктер
қасиеттерін дұрыс ажыратады
қасиеттерін ғана анықтайды
жібереді

18-кесте – Білім алушылардың күнделікті оқу жетістіктерінің деңгейлерін анықтауға арналған критерийлер (Алгебра
және анализ бастамалары (ЖМБ), 10-сынып)

, с0

10.2.3.2
тригонометриялық
функциялардың

10.2.3.1 тригонометриялық
функциялар
анықтамаларын,
қасиеттерін білу және
олардың графиктерін
сала білу

Кері функцияның анықтамасын
біледі.
Берілген функцияға кері функцияны
табады.
Ӛзара кері функциялар
графиктерінің орналасу қасиетін
біледі.

Бӛлшек-сызықты функциясының
қасиеттерін анықтай алады,
графигін дұрыс салады

Күрделі функциясын
Күрделі функциясын ажыратуда
Күрделі функциясын ажыратады.
ажыратуда қиналады.
қателіктер жібереді.
Екі және одан кӛп
Функциялар композициясын
Функциялар композициясын құруда
функциялардың композициясын
құруда қиналады.
қателіктер жібереді.
құрады.
«Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері» тақырыбы
Тригонометриялық
Тригонометриялық функциялар
Тригонометриялық функциялар
функциялар анықтамаларын
анықтамаларын, қасиеттерін біледі,
анықтамаларын, қасиеттерін
біледі, қасиеттерін анықтауда
олардың графиктерін салуда
біледі, олардың графиктерін
және олардың графиктерін
қателіктер жібереді.
салады
салуда қиналады.

«Күрделі және кері функция ұғымдары» тақырыбы
Кері функцияның
Кері функцияның анықтамасын
анықтамасын білмейді.
біледі.
Берілген функцияға кері
Берілген функцияға кері функцияны
функцияны табуда қиналады.
табуда қателіктер жібереді
Ӛзара кері функциялар
Ӛзара кері функциялар графиктерінің
графиктерінің орналасу
орналасу қасиетін анықтауда
қасиетін табуда қиналады.
қателіктер жібереді.

«Бӛлшек-сызықты функция» тақырыбы
Бӛлшек-сызықты
Бӛлшек-сызықты функциясының
функциясының қасиеттерін
кейбір қасиеттерін анықтай алмайды,
білмейді, графигін салуда
графигін салуда қателіктер жібереді
қиналады
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«Тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер кӛмегімен салу» тақырыбы
тригонометриялық
тригонометриялық функциялардың
тригонометриялық
функциялардың графиктерін
графиктерін түрлендірулерін
функциялардың графиктерін
түрлендірулерін анықтауда
кӛмегімен салуда қателіктер жібереді.
түрлендірулерін кӛмегімен салады

10.4.1.6 - кері
функцияның
анықтамасын білу және
берілген функцияға кері
функцияны табу және
ӛзара кері функциялар
графиктерінің орналасу
қасиетін білу;
10.4.1.7 - f(g(x)) күрделі
функциясын ажырата
білу және функциялар
композициясын құру;

бӛлшек-сызықты
функциясының
қасиеттерін анықтау және
оның графигін салу;

10.4.1.5 -

сипаттай алу;

10.2.3.8

-

қарапайым

10.2.3.7 - кері
тригонометриялық
функциялары бар
қарапайым теңдеулерді
шеше алу;

10.2.3.4 - кері
тригонометриялық
функциялардың
анықтамалары мен
қасиеттерін білу;
10.2.3.5 - кері
тригонометриялық
функциялардың
графиктерін салу
10.2.3.6 - кері
тригонометриялық
функциялары бар
ӛрнектерді түрлендірулер
орындау

10.2.3.3 - арксинус,
арккосинус, арктангенс,
арккотангенс
анықтамаларын білу
және олардың мәндерін
таба білу;

графиктерін
түрлендірулер кӛмегімен
сала білу
арксинус, арккосинус, арктангенс,
арккотангенс анықтамаларын
біледімжәне олардың мәндерін
есептейді

кері тригонометриялық
функциялардың графиктерін салуда
қателіктер жібереді.

кері тригонометриялық
функциялардың графиктерін
салады
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кері
тригонометриялық кері тригонометриялық функциялары
кері тригонометриялық
функциялары бар ӛрнектерді бар ӛрнектерді түрлендірулер
функциялары бар ӛрнектерді
түрлендірулер
орындауда орындауда қажетті формулалардың
түрлендірулерді дұрыс
қажетті
формулалардың қолдануда қателіктер жібереді.
орындайды
кейбіреуін ғана біледі
«Кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулер» тақырыбы
кері тригонометриялық
кері тригонометриялық функциялары
кері тригонометриялық
функциялары бар қарапайым
бар қарапайым теңдеулерді шешуде,
функциялары бар қарапайым
теңдеулерді шешуде қажетті
қажетті формулалардың қолдануда
теңдеулерді дұрыс шығарады
формулалардың кейбіреуін
қателіктер жібереді.
ғана біледі
«Қарапайым тригонометриялық теңдеулер» тақырыбы
қарапайым
қарапайым тригонометриялық
қарапайым тригонометриялық

кері
тригонометриялық
функциялардың графиктерін
салуда қиналады

«Кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері» тақырыбы
кері
тригонометриялық кері тригонометриялық
кері тригонометриялық
функциялардың анықтамалары функциялардың анықтамаларын толық функциялардың анықтамалары мен
мен қасиеттерінің кейбіреуін
қасиеттерін толық біледі
біледі мен қасиеттерінің кейбіреуін
біледі
анықтауда қателіктер жібереді.

«Арксинус, арккосинус, арктангенс және арккотангенс» тақырыбы
арксинус, арккосинус,
арксинус, арккосинус, арктангенс,
арктангенс, арккотангенс
арккотангенс анықтамаларын толық
анықтамаларының кейбіреуін
біледі, олардың мәндерін табуда
біледі, олардың мәндерін табуға қателіктер жібереді.
қиналады

қиналады

10.2.3.11 тригонометриялық
теңдеулерді
тригонометриялық
ӛрнектерді түрлендіру
формулаларын қолдану
арқылы шеше алу
10.2.3.12 - біртекті
тригонометриялық
теңдеулерді шеше алу
10.2.3.13 тригонометриялық
теңдеулерді
тригонометриялық
функциялардың
дәрежесін тӛмендету
формулалары арқылы
шеше алу

10.2.3.9 тригонометриялық
теңдеулерді
кӛбейткіштерге жіктеу
арқылы шешу
10.2.3.10 - квадрат
теңдеуге келтірілетін
тригонометриялық
теңдеулерді шеше алу

тригонометриялық
теңдеулерді шеше алу;
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тригонометриялық
теңдеулерді шешуде қателіктер
теңдеулерді шешуде қажетті
теңдеулерді шешуде қажетті
жібереді.
формулаларды біледі, теңдеулерді
формулалардың кейбіреуін
дұрыс шығарады
ғана біледі
«Тригонометриялық теңдеулер және олардың жүйелерін шешу әдістері» тақырыбы
тригонометриялық
тригонометриялық теңдеулерді
тригонометриялық теңдеулерді
теңдеулердегі ӛрнектерді
кӛбейткіштерге жіктеу арқылы
кӛбейткіштерге жіктеу арқылы
кӛбейткіштерге жіктеуде
шешуде қателіктер жібереді
дұрыс шығарады
ортақ кӛбейткішті анықтауда
қиналады
квадрат теңдеуге келтірілетін
квадрат теңдеуге келтірілетін
квадрат теңдеуге келтірілетін
тригонометриялық
тригонометриялық теңдеулерді шешу
тригонометриялық теңдеулерді
теңдеулерді шешу барысында
барысында қателіктер жібереді
дұрыс шығарады
жаңа айнымалы арқылы
жазылатын ӛрнекті
анықтауда қиындық туады
тригонометриялық
тригонометриялық теңдеулерді
тригонометриялық теңдеулерді
теңдеулерді
тригонометриялық ӛрнектерді
тригонометриялық ӛрнектерді
тригонометриялық
түрлендіру формулаларын қолдану
түрлендіру формулаларын қолдану
ӛрнектерді түрлендіру
арқылы шешу барысында қателіктер
арқылы дұрыс шығарады
формулаларын қолдану
жібереді
арқылы шешуде қиындық
туады
біртекті тригонометриялық
біртекті тригонометриялық
біртекті тригонометриялық
теңдеулерді шешуде
теңдеулерді шешу барысында
теңдеулерді дұрыс шығарады
қиындық туады
қателіктер жібереді
тригонометриялық
тригонометриялық теңдеулерді
тригонометриялық теңдеулерді
теңдеулерді
тригонометриялық функциялардың
тригонометриялық
тригонометриялық
дәрежесін тӛмендету формулалары
функциялардың дәрежесін
функциялардың дәрежесін
арқылы шешу барысында қателіктер
тӛмендету формулалары арқылы
тӛмендету формулалары
жібереді
дұрыс шығарады
арқылы шешуде қиындық
туады

тригонометриялық теңдеулерді
қосымша аргумент енгізу әдісі арқылы
шешу барысында қателіктер жібереді
тригонометриялық теңдеулерді
универсал алмастыру арқылы шешу
барысында қателіктер жібереді
тригонометриялық теңдеулер
жүйелерін шешу барысында
қателіктер жібереді

тригонометриялық
теңдеулерді қосымша
аргумент енгізу әдісі арқылы
шешуде қиындық туады

тригонометриялық
теңдеулерді универсал
алмастыру арқылы шешуде
қиындық туады

тригонометриялық теңдеулер
жүйелерін шешуде қиындық
туады

тригонометриялық теңдеулер
жүйелерін дұрыс шығарады

тригонометриялық теңдеулерді
универсал алмастыру арқылы
дұрыс шығарады

тригонометриялық теңдеулерді
қосымша аргумент енгізу әдісі
арқылы дұрыс шығарады
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«Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу» тақырыбы
10.2.3.17 - қарапайым
қарапайым
қарапайым тригонометриялық
қарапайым тригонометриялық
тригонометриялық
тригонометриялық
теңсіздіктерді шешу барысында
теңсіздіктерді дұрыс шығарады
теңсіздіктерді шеше алу
теңсіздіктерді шешуде
қателіктер жібереді
қиындық туады
10.2.3.18 тригонометриялық
тригонометриялық теңсіздіктерді
тригонометриялық теңсіздіктерді
тригонометриялық
теңсіздіктерді шешуде
шешу барысында қателіктер жібереді
дұрыс шығарады
теңсіздіктерді шеше алу
қиындық туады
«Комбинаторика элементтері және оларды оқиғалардың ықтималдықтарын табуда қолданылуы» тақырыбы
10.3.1.1 қайталанбайтын және
қайталанбайтын және қайталанбалы
қайталанбайтын және
қайталанбайтын және
қайталанбалы
«алмастырулар», «орналастырулар»,
қайталанбалы «алмастырулар»,
қайталанбалы
«алмастырулар»,
«терулер» ұғымдарын ажыратуда
«орналастырулар», «терулер»
«алмастырулар»,
«орналастырулар», «терулер»
қателіктер жібереді
ұғымдарын ажырата алады
«орналастырулар»,
ұғымдарын ажыратада
«терулер» ұғымдарын
қиындықтар туындайды
ажырата білу
10.3.1.2 қайталанбайтын
қайталанбайтын алмастырулар,
қайталанбайтын алмастырулар,
қайталанбайтын
алмастырулар,
орналастырулар және терулерді
орналастырулар және терулерді
алмастырулар,
орналастырулар және
есептеу үшін формулаларды
есептеу үшін формулаларды дұрыс

10.2.3.14 тригонометриялық
теңдеулерді қосымша
аргумент енгізу әдісі
арқылы шеше алу
10.2.3.15 тригонометриялық
теңдеулерді универсал
алмастыру арқылы шеше
алу
10.2.3.16 тригонометриялық
теңдеулер жүйелерін
шеше алу;

10.3.2.3 ықтималдықтарды қосу
ережелерін түсіну және
қолдану

10.3.2.1 - кездейсоқ
оқиға ұғымын, кездейсоқ
оқиға түрлерін білу және
оларға мысалдар келтіру
10.3.2.2 - ықтималдықтар
қасиеттерін қолданып,
кездейсоқ оқиғалардың
ықтималдығын есептеу

10.3.1.5 - жуықтап
есептеулер үшін Ньютон
биномын (натурал
кӛрсеткішпен) қолдану

орналастырулар және
терулерді есептеу үшін
формулаларды қолдану
10.3.1.3 - қайталанбалы
алмастырулар,
орналастырулар және
терулерді есептеу үшін
формулаларды қолдану
10.3.1.4 - комбинаторика
формулаларын
қолданып,
ықтималдықтарды
табуға есептер шығару

қолданады
қайталанбалы алмастырулар,
орналастырулар және терулерді
есептеу үшін формулаларды дұрыс
қолданады
комбинаторика формулаларын
қолданып, ықтималдықтарды
табуға есептерді дұрыс шығарады

қолдануда қателіктер жібереді
қайталанбалы алмастырулар,
орналастырулар және терулерді
есептеу үшін формулаларды
қолдануда қателіктер жібереді
комбинаторика формулаларын
қолданып, ықтималдықтарды табуға
есептер шығаруда қателіктер жібереді
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«Жуықтап есептеулер үшін Ньютон биномы» тақырыбы
жуықтап есептеулер үшін
жуықтап есептеулер үшін Ньютон
жуықтап есептеулер үшін Ньютон
Ньютон биномын (натурал
биномын (натурал кӛрсеткішпен)
биномын (натурал кӛрсеткішпен)
кӛрсеткішпен) жазуда
қолдануда қателіктер жібереді
дұрыс қолданады
қиналады
«Оқиға ықтималдығы және оның қасиеттері» тақырыбы
кездейсоқ оқиға ұғымын,
кездейсоқ оқиға ұғымын, кездейсоқ
кездейсоқ оқиға ұғымын,
кездейсоқ оқиға түрлерін
оқиға түрлерін білу және оларға
кездейсоқ оқиға түрлерін біледі
біледі, кейбір түріне мысал
мысалдар келтіруде кейбір қателіктер
және олардың әрқайсысына
келтіреді
жібереді
мысалдар келтіре алады
ықтималдықтар қасиеттерін
ықтималдықтар қасиеттерін қолданып, ықтималдықтар қасиеттерін
біледі, бірақ кездейсоқ
кездейсоқ оқиғалардың ықтималдығын қолданады, кездейсоқ оқиғалардың
оқиғалардың ықтималдығын
есептеу барысында кейбір қателіктер
ықтималдығын дұрыс есептейді.
есептеуде қиындық
жібереді
туындайды
«Шартты ықтималдық. Ықтималдықтарды қосу және кӛбейту ережелері» тақырыбы
ықтималдықтарды қосу
ықтималдықтарды қосу ережелерін
ықтималдықтарды қосу ережелерін
ережелерін түсінеді, бірақ
түсінеді, оларды қолдануда қателіктер түсінеді, оларды дұрыс
оларды қолдануда қиындық
жібереді
қоладанады
туындайды

терулерді есептеу үшін
кейбір формулаларды ғана
біледі
қайталанбалы алмастырулар,
орналастырулар және
терулерді есептеу үшін
кейбір формулаларды ғана
біледі
комбинаторика
формулаларын қолданып,
ықтималдықтарды табуға
есептер шығаруда қиналады

ықтималдықтарды кӛбейту ережелерін
түсінеді, оларды қолдануда қателіктер
жібереді

ықтималдықтарды кӛбейту
ережелерін түсінеді, оларды дұрыс
қоладанады

«Толық ықтималдық формуласы және Байес формуласы» тақырыбы
толық ықтималдық
толық ықтималдық формуласын
толық ықтималдық формуласын
формуласын біледі, бірақ оны
біледі, оны есептер шығаруда
біледі және оны есептер шығаруда
есептер шығаруда қолдануда
қолдануда кейбір қателіктер жібереді
дұрыс қолданады
қиналады

ықтималдықтарды кӛбейту
ережелерін түсінеді, бірақ
оларды қолдануда қиындық
туындайды

10.3.1.2 - функция
графигіне түрлендірулер
орындай алу (параллель
кӛшіру, сығу және созу);.

10.3.1.1 - функция
анықтамасын және берілу
тәсілдерін білу;

Оқу мақсаттары
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Оқу жетістіктерінің деңгейлері
Тӛменгі деңгей
Орта деңгей
Жоғары деңгей
«Функция және оның берілу тәсілдері» тақырыбы
Функция анықтамасын
Функция анықтамасын біледі, берілу
Функция анықтамасын біледі,
білмейді, берілу тәсілдерін
тәсілдерін анықтауда қателіктер
берілу тәсілдерін анықтайды
анықтауға қиналады
жібереді
«Функциялардың графиктерін түрлендіру» тақырыбы
Функция графигіне
Функция графигіне түрлендірулер
Функция графигіне
түрлендірулер (параллель
(параллель кӛшіру, сығу және созу)
түрлендірулерді (параллель
кӛшіру, сығу және созу)
қателіктер жібереді
кӛшіру, сығу және созу) дұрыс
орындауда қиналады
орындайды
«Функцияның қасиеттері» тақырыбы

19-кесте – Білім алушылардың күнделікті оқу жетістіктерінің деңгейлерін анықтауға арналған критерийлер (Алгебра
және анализ бастамалары (ҚГБ), 10-сынып)

10.3.2.5 - толық
ықтималдық
формуласын білу және
оны есептер шығаруда
қолдану

* P(A + B) = P(A) + P(B)
* P(A +B) = P(A) + P(B) –
P(A ∙ B);
10.3.2.4 ықтималдықтарды
кӛбейту ережелерін
түсіну және қолдану
* P(A ∙ B) = P(A) ∙ P(B)
*P(A ∙ B) = P(A) ∙ PA(B)=
P(B)PB(A)

10.3.1.6 - f(g(x)) күрделі
функциясын ажырата
білу және функциялар
композициясын құру;

10.3.1.5 - кері
функцияның
анықтамасын білу және
берілген функцияға кері
функцияны табу және
ӛзара кері функциялар
графиктерінің орналасу
қасиетін білу;

10.3.1.3 - функция
қасиеттерін анықтай алу;
10.3.1.4 - функцияның
берілген графигі
бойынша оның
қасиеттерін 1) анықталу
облысы; 2) мәндер
жиыны; 3) нӛлдері;
4) периодтылығы;
5) бірсарындылық
аралықтары;
6) таңбатұрақтылық
аралықтары; 7) ең үлкен
және ең кіші мәндері;
8) жұптылығы,тақтылығы;
9) шектелгендігі;
10) үзіліссіздігін;
11) экстремумдары
сипаттай алу;
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Күрделі функциясын ажыратады.
Екі және одан кӛп
функциялардың композициясын
құрады.

«Күрделі функция» тақырыбы
Күрделі функциясын
Күрделі функциясын ажыратуда
ажыратуда қиналады.
қателіктер жібереді.
Функциялар композициясын
Функциялар композициясын құруда
құруда қиналады.
қателіктер жібереді.

Функцияның қасиеттерінің
анықтамаларын біледі
Функция графигі бойынша оның
қасиеттерін дұрыс ажыратады

Кері функцияның анықтамасын
біледі.
Берілген функцияға кері функцияны
табады.
Ӛзара кері функциялар
графиктерінің орналасу қасиетін
біледі.

Функцияның кейбір қасиеттерінің
анықтамаларын біледі
Функция графигі бойынша оның
қасиеттерін анықтау кезінде қателіктер
жібереді

«Кері функция ұғымы» тақырыбы
Кері функцияның
Кері функцияның анықтамасын
анықтамасын білмейді.
біледі.
Берілген функцияға кері
Берілген функцияға кері функцияны
функцияны табуда қиналады.
табуда қателіктер жібереді
Ӛзара кері функциялар
Ӛзара кері функциялар графиктерінің
графиктерінің орналасу
орналасу қасиетін анықтауда
қасиетін табуда қиналады.
қателіктер жібереді.

Функцияның қасиеттерінің
анықтамаларын білмейді
Функция графигі бойынша
оның қасиеттерін анықтауға
қиналады
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«Тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер кӛмегімен салу» тақырыбы
10.1.3.2
тригонометриялық
тригонометриялық функциялардың
тригонометриялық
тригонометриялық
функциялардың графиктерін
графиктерін түрлендірулерін
функциялардың графиктерін
функциялардың
түрлендірулерін анықтауда
кӛмегімен салуда қателіктер жібереді.
түрлендірулерін кӛмегімен салады
графиктерін
қиналады
түрлендірулер кӛмегімен
сала білу
«Арксинус, арккосинус, арктангенс және арккотангенс» тақырыбы
10.1.3.3 - арксинус,
арксинус, арккосинус,
арксинус, арккосинус, арктангенс,
арксинус, арккосинус, арктангенс,
арккосинус, арктангенс,
арктангенс, арккотангенс
арккотангенс анықтамаларын толық
арккотангенс анықтамаларын
арккотангенс
анықтамаларының кейбіреуін
біледі, олардың мәндерін табуда
біледімжәне олардың мәндерін
анықтамаларын білу
біледі, олардың мәндерін табуға қателіктер жібереді.
есептейді
және олардың мәндерін
қиналады
таба білу;
10.1.3.4 - құрамында кері
кері
тригонометриялық кері тригонометриялық функциялары
кері тригонометриялық
тригонометриялық
функциялары бар ӛрнектердің бар ӛрнектердің мәнін табуда қажетті
функциялары бар ӛрнектердің
функциялары бар
мәнін
табуда
қажетті формулалардың қолдануда қателіктер
мәнін табуды дұрыс орындайды
ӛрнектердің мәнін табу
формулалардың
кейбіреуін
жібереді.
ғана біледі
«Қарапайым тригонометриялық теңдеулер» тақырыбы
10.1.3.5 - қарапайым
қарапайым
қарапайым тригонометриялық
қарапайым тригонометриялық
тригонометриялық
тригонометриялық
теңдеулерді шешуде қателіктер
теңдеулерді шешуде қажетті
теңдеулерді шеше алу;
теңдеулерді шешуде қажетті
жібереді.
формулаларды біледі, теңдеулерді
формулалардың кейбіреуін
дұрыс шығарады
ғана біледі

10.1.3.1 тригонометриялық
функциялар
анықтамаларын,
қасиеттерін білу және
олардың графиктерін
сала білу

«Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері» тақырыбы
Тригонометриялық
Тригонометриялық функциялар
Тригонометриялық функциялар
функциялар анықтамаларын
анықтамаларын, қасиеттерін біледі,
анықтамаларын, қасиеттерін
біледі, қасиеттерін анықтауда
олардың графиктерін салуда
біледі, олардың графиктерін
және олардың графиктерін
қателіктер жібереді.
салады
салуда қиналады.

10.2.1.1 - кездейсоқ
оқиға ұғымын, кездейсоқ
оқиға түрлерін білу және
оларға мысалдар келтіру
10.2.1.2 - ықтималдықтар
қасиеттерін қолданып,
кездейсоқ оқиғалардың
ықтималдығын есептеу

10.1.3.9 - қарапайым
тригонометриялық
теңсіздіктерді шеше алу

10.1.3.8 тригонометриялық
теңдеулерді
тригонометриялық
ӛрнектерді түрлендіру
формулаларын қолдану
арқылы шеше алу

10.1.3.6 тригонометриялық
теңдеулерді
кӛбейткіштерге жіктеу
арқылы шешу
10.1.3.7 - квадрат
теңдеуге келтірілетін
тригонометриялық
теңдеулерді шеше алу
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«Тригонометриялық теңдеулер және олардың жүйелерін шешу әдістері» тақырыбы
тригонометриялық
тригонометриялық теңдеулерді
тригонометриялық теңдеулерді
теңдеулердегі ӛрнектерді
кӛбейткіштерге жіктеу арқылы
кӛбейткіштерге жіктеу арқылы
кӛбейткіштерге жіктеуде
шешуде қателіктер жібереді
дұрыс шығарады
ортақ кӛбейткішті анықтауда
қиналады
квадрат теңдеуге келтірілетін
квадрат теңдеуге келтірілетін
квадрат теңдеуге келтірілетін
тригонометриялық
тригонометриялық теңдеулерді шешу
тригонометриялық теңдеулерді
теңдеулерді шешу барысында
барысында қателіктер жібереді
дұрыс шығарады
жаңа айнымалы арқылы
жазылатын ӛрнекті
анықтауда қиындық туады
тригонометриялық
тригонометриялық теңдеулерді
тригонометриялық теңдеулерді
теңдеулерді
тригонометриялық ӛрнектерді
тригонометриялық ӛрнектерді
тригонометриялық
түрлендіру формулаларын қолдану
түрлендіру формулаларын қолдану
ӛрнектерді түрлендіру
арқылы шешу барысында қателіктер
арқылы дұрыс шығарады
формулаларын қолдану
жібереді
арқылы шешуде қиындық
туады
«Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу» тақырыбы
қарапайым
қарапайым тригонометриялық
қарапайым тригонометриялық
тригонометриялық
теңсіздіктерді шешу барысында
теңсіздіктерді дұрыс шығарады
теңсіздіктерді шешуде
қателіктер жібереді
қиындық туады
«Оқиға ықтималдығы және оның қасиеттері» тақырыбы
кездейсоқ оқиға ұғымын,
кездейсоқ оқиға ұғымын, кездейсоқ
кездейсоқ оқиға ұғымын,
кездейсоқ оқиға түрлерін
оқиға түрлерін білу және оларға
кездейсоқ оқиға түрлерін біледі
біледі, кейбір түріне мысал
мысалдар келтіруде кейбір қателіктер
және олардың әрқайсысына
келтіреді
жібереді
мысалдар келтіре алады
ықтималдықтар қасиеттерін
ықтималдықтар қасиеттерін қолданып, ықтималдықтар қасиеттерін
біледі, бірақ кездейсоқ
кездейсоқ оқиғалардың ықтималдығын қолданады, кездейсоқ оқиғалардың
оқиғалардың ықтималдығын
есептеу барысында кейбір қателіктер
ықтималдығын дұрыс есептейді.
есептеуде қиындық
жібереді

10.3.1.10 - тұрақты
функцияның және
дәрежелік функцияның
туындыларын табу
10.3.1.11 дифференциалдаудың

10.3.1.9 - функция
туындысының
анықтамасын білу және
анықтама бойынша
функцияның туындысын
табу

10.3.1.8 - үзіліссіз
функцияның
анықтамасын білу

10.3.1.7 - функцияның
нүктедегі шегінің
анықтамасын білу және
оны есептеу

10.2.1.3 ықтималдықтарды қосу
ережелерін түсіну және
қолдану
* P(A + B) = P(A) + P(B)
* P(A +B) = P(A) + P(B) –
P(A ∙ B);
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«Функцияның нүктедегі және шексіздіктегі шегі» тақырыбы
функцияның нүктедегі
функцияның нүктедегі шегінің
шегінің анықтамасын біледі,
анықтамасын біледі және оны
бірақ оны есептеуде қиындық
есептейді, бірақ қателіктер жібереді
туындайды
«Функцияның нүктедегі және жиындағы үзіліссіздігі» тақырыбы
үзіліссіз функцияның
үзіліссіз функцияның анықтамасын
анықтамасын біледі, бірақ
біледі, бірақ қателіктер жібереді
оны қолдануда қиындық
туындайды
«Туындының анықтамасы» тақырыбы
функция туындысының
функция туындысының анықтамасын
анықтамасын біледі біледі,
біледі және анықтама бойынша
бірақ анықтама бойынша
функцияның туындысын табады, бірақ
функцияның туындысын
қателіктер жібереді
есептеуде қиындық
туындайды
«Туынды табу ережелері» тақырыбы
тұрақты функцияның және
тұрақты функцияның және дәрежелік
дәрежелік функцияның
функцияның туындыларын табады,
туындыларын табуда
бірақ қателіктер жібереді
қиындық туындайды
дифференциалдаудың
дифференциалдаудың ережелерін
ережелерін біледі, бірақ
біледі және қолданады, бірақ

туындайды
«Ықтималдықтарды қосу және кӛбейту ережелері» тақырыбы
ықтималдықтарды қосу
ықтималдықтарды қосу ережелерін
ережелерін түсінеді, бірақ
түсінеді, оларды қолдануда қателіктер
оларды қолдануда қиындық
жібереді
туындайды

дифференциалдаудың ережелерін
біледі және қолданады

тұрақты функцияның және
дәрежелік функцияның
туындыларын табады

функция туындысының
анықтамасын біледі және
анықтама бойынша функцияның
туындысын табады

үзіліссіз функцияның
анықтамасын біледі

функцияның нүктедегі шегінің
анықтамасын біледі және оны
есептейді

ықтималдықтарды қосу ережелерін
түсінеді, оларды дұрыс
қоладанады

10.3.1.14 - күрделі
функцияның
анықтамасын білу және

10.3.1.12 - функция
графигіне жүргізілген
жанаманың теңдеуін
құрастыру

10.3.3.2 - туындының
геометриялық
мағынасын қолданып
есептер шығару

10.3.3.1 - туындының
физикалық мағынасына
сүйене отырып,
қолданбалы есептер
шығару

10.3.2.2 - туындының
физикалық мағынасын
білу

10.3.2.1 - туындының
геометриялық
мағынасын білу

ережелерін білу және
қолдану
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туындының геометриялық
туындының геометриялық мағынасын
мағынасын қолданып есептер
қолданып есептер шығарады, бірақ
шығаруда қиындық
есептеулерде қателіктер жібереді
туындайды
«Функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі» тақырыбы
функция графигіне
функция графигіне жүргізілген
жүргізілген жанаманың
жанаманың теңдеуін құрастырады,
теңдеуінің формуласын
бірақ теңдеу құрастыруда қателіктер
біледі, бірақ құрастыруда
жібереді
қиындық туындайды
«Күрделі функция туындысы» тақырыбы
күрделі функцияның
күрделі функцияның анықтамасын
анықтамасын біледі, оның
білу және оның туындысын табады,
туындысын табуда қиындық
бірақ есептеулерде қателіктер жібереді

оларды қолдануда қиындық
қателіктер жібереді
туындайды
«Туындының физикалық және геометриялық мағынасы» тақырыбы
туындының геометриялық
туындының геометриялық мағынасын
мағынасын біледі, бірақ
біледі, бірақ есептер шығаруда
қолдануда қиындық
қателіктер жібереді
туындайды
туындының физикалық
туындының физикалық мағынасын
мағынасын біледі, бірақ
біледі, бірақ есептер шығаруда
қолдануда қиындық
қателіктер жібереді
туындайды
туындының физикалық
туындының физикалық мағынасына
мағынасына сүйене отырып,
сүйене отырып, қолданбалы есептер
қолданбалы есептер
шығарады, бірақ есептеулерде
шығаруда қиындық
қателіктер жібереді
туындайды

күрделі функцияның анықтамасын
білу және оның туындысын табады

функция графигіне жүргізілген
жанаманың теңдеуін құрастырады

туындының геометриялық
мағынасын қолданып есептер
шығарады

туындының физикалық мағынасына
сүйене отырып, қолданбалы есептер
шығарады

туындының геометриялық мағынасын
қолданып есептер шығарады

туындының физикалық мағынасын
біледі

туындының геометриялық
мағынасын біледі

10.3.1.19 - функцияның

10.3.1.18 - туындының
кӛмегімен функция
қасиеттерін зерттеу және
оның графигін салу

10.3.1.17 - функцияның
кризистік нүктелері мен
экстремум нүктелерін
табу

10.3.1.16 - функцияның
кризистік нүктелері мен
экстремум нүктелерінің
анықтамаларын және
экстремумының бар болу
шартын білу

10.3.1.15 - функцияның
аралықта ӛсуінің
(кемуінің) қажетті және
жеткілікті шартын білу
және қолдану

10.3.1.13 тригонометриялық
функциялардың
туындыларын табу

оның туындысын табу
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туындайды
«Тригонометриялық функциялардың туындылары» тақырыбы
тригонометриялық
тригонометриялық функциялардың
тригонометриялық
функциялардың
туындыларын табады, бірақ есептерде функциялардың туындыларын
туындыларын табу
қателіктер жібереді
табады
формулаларын біледі, бірақ
туындыларды табуда
қиындық туындайды
«Функцияның ӛсу және кему белгілері» тақырыбы
функцияның аралықта
функцияның аралықта ӛсуінің
(кемуінің) қажетті және жеткілікті
ӛсуінің (кемуінің) қажетті
(кемуінің) қажетті және жеткілікті
шартын біледі және қолданады
және жеткілікті шартын
шартын біледі, бірақ қолдануда
біледі, бірақ қолдануда
қателіктер жібереді
қиындық туындайды
«Функцияның кризистік нүктелері мен экстремум нүктелері» тақырыбы
функцияның кризистік
функцияның кризистік нүктелері мен
функцияның кризистік нүктелері
нүктелері мен экстремум
экстремум нүктелерінің
мен экстремум нүктелерінің
нүктелерінің анықтамаларын
анықтамаларын және экстремумының
анықтамаларын және
және экстремумының бар
бар болу шартын біледі, бірақ
экстремумының бар болу шартын
болу шартын біледі, бірақ
қолдануда қателіктер жібереді
біледі
қолдануда қиындық
туындайды
функцияның кризистік
функцияның кризистік нүктелері мен
функцияның кризистік нүктелері
нүктелері мен экстремум
экстремум нүктелерін табады, бірақ
мен экстремум нүктелерін табады
нүктелерін табуда қиындық
есептеулерде қателіктер жібереді
туындайды
«Туындының кӛмегімен функцияны зерттеу және графигін салу» тақырыбы
туындының кӛмегімен
туындының кӛмегімен функция
туындының кӛмегімен функция
функция қасиеттерін зерттеу
қасиеттерін зерттейді және оның
қасиеттерін зерттейді және оның
және оның графигін салу
графигін салады, бірақ график салуда
графигін салады
қателіктер жібереді
«Функцияның кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндері» тақырыбы
функцияның кесіндідегі ең
функцияның кесіндідегі ең үлкен және функцияның кесіндідегі ең үлкен

10.2.1.7 - дискретті
кездейсоқ шаманың
математикалық күтімі
ұғымын және оның
қасиеттерін білу
10.2.1.8 - дискретті
кездейсоқ шаманың

10.2.1.5 - дискретті және
үзіліссіз кездейсоқ
шамалардың
анықтамаларын білу
және оларды ажырата
алу
10.2.1.6 - кейбір
дискретті кездейсоқ
шамалардың үлестірім
заңы кестесін құру

10.2.1.4 - кездейсоқ
шаманың не екенін
түсіну және кездейсоқ
шамаларға мысалдар
келтіру

кесіндідегі ең үлкен
және ең кіші мәндерін
табу
10.3.3.3 - функцияның ең
үлкен (ең кіші) мәндерін
табуға байланысты
қолданбалы есептер
шығару
функцияның ең үлкен (ең кіші)
мәндерін табуға байланысты
қолданбалы есептер шығарады, бірақ
есептеулерде қателіктер жібереді

функцияның ең үлкен (ең
кіші) мәндерін табуға
байланысты қолданбалы
есептер шығару
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кейбір дискретті кездейсоқ
кейбір дискретті кездейсоқ
шамалардың үлестірім заңы
шамалардың үлестірім заңы кестесін
кестесін құруда қиындық
құрады, бірақ кесте құрастыруда
туады
қателіктер жібереді
«Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары» тақырыбы
дискретті кездейсоқ шаманың
дискретті кездейсоқ шаманың
математикалық күтімі
математикалық күтімі ұғымын және
ұғымын біледі, қасиеттерін
оның қасиеттерін біледі, бірақ
жазуда қиындық туындайды
қасиеттерді қолдануда қателіктер
жібереді
дискретті кездейсоқ шаманың
дискретті кездейсоқ шаманың
математикалық күтімін
математикалық күтімін есептейді,

«Дискретті кездейсоқ шамалар» тақырыбы
дискретті және үзіліссіз
дискретті және үзіліссіз кездейсоқ
кездейсоқ шамалардың
шамалардың анықтамаларын біледі
анықтамаларын біледі, бірақ
және оларды ажырата алады, бірақ
оларды ажыратуда қиындық
қолдануда қателіктер жібереді
туындайды

«Кездейсоқ шамалар» тақырыбы
кездейсоқ шаманың не екенін
кездейсоқ шаманың не екенін түсіну
түсіну және кездейсоқ
және кездейсоқ шамаларға мысалдар
шамаларға мысалдар келтіру
келтіреді, бірақ мысалдарда қателіктер
жібереді

ең кіші мәндерін табады, бірақ
есептеулерде қателіктер жібереді

үлкен және ең кіші мәндерін
табу

дискретті кездейсоқ шаманың
математикалық күтімін есептейді

дискретті кездейсоқ шаманың
математикалық күтімі ұғымын
және оның қасиеттерін біледі

кейбір дискретті кездейсоқ
шамалардың үлестірім заңы
кестесін құрады

дискретті және үзіліссіз кездейсоқ
шамалардың анықтамаларын
біледі және оларды ажырата алады

кездейсоқ шаманың не екенін
түсіну және кездейсоқ шамаларға
мысалдар келтіреді

функцияның ең үлкен (ең кіші)
мәндерін табуға байланысты
қолданбалы есептер шығарады

және ең кіші мәндерін табады

есептеуде қиындық
туындайды
дискретті кездейсоқ шаманың
дисперсиясы мен орташа
квадраттық (стандартты)
ауытқуын есептеуде қиындық
туындайды
дискретті кездейсоқ
шамалардың сандық
сипаттамаларын қолдану
арқылы есептер шығаруда
қиындық туындайды
дискретті кездейсоқ шаманың
дисперсиясы мен орташа
квадраттық (стандартты) ауытқуын
есептейді
дискретті кездейсоқ шамалардың
сандық сипаттамаларын қолдану
арқылы есептер шығарады

дискретті кездейсоқ шаманың
дисперсиясы мен орташа квадраттық
(стандартты) ауытқуын есептейді,
бірақ есептеулерде қателіктер жібереді
дискретті кездейсоқ шамалардың
сандық сипаттамаларын қолдану
арқылы есептер шығарады, бірақ
есептеулерде қателіктер жібереді

бірақ есептеулерде қателіктер жібереді
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Оқу жетістіктерінің деңгейлері
Оқу мақсаттары
Тӛменгі деңгей
Орта деңгей
Жоғары деңгей
«Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Анықталмаған интеграл қасиеттері» тақырыбы
11.4.1.1 - алғашқы
алғашқы функция және
алғашқы функция және анықталмаған
алғашқы функция және
функция және
анықталмаған интеграл
интеграл анықтамаларын біледі, бірақ
анықталмаған интеграл
анықталмаған интеграл
анықтамаларын білмейді
анықтамаларды қолдануда қателіктер
анықтамаларын біледі
анықтамаларын білу;
жібереді
11.4.1.2 - анықталмаған
анықталмаған интеграл
анықталмаған интеграл қасиеттерін
анықталмаған интеграл қасиеттерін
интеграл қасиеттерін білу
қасиеттерін біледі бірақ
біледі және қолданады, бірақ
біледі және қолданады
және қолдану.
қасиеттерді қолдануда
қасиеттерді қолдануда қателіктер
қиындықтар туындайды
жібереді
11.4.1.3 - негізгі
негізгі анықталмаған
негізгі анықталмаған интегралдарды
негізгі анықталмаған интегралдарды
анықталмаған
интегралдарды біледі, бірақ
біледі және оларды есептер шығаруда
біледі және оларды есептер шығаруда
интегралдарды
оларға есептер шығаруда
қолданады, бірақ қателіктер жібереді
қолданады
қиындықтар
туындайды
1.  kdx  kx  C

20-кесте – Білім алушылардың күнделікті оқу жетістіктерінің деңгейлерін анықтауға арналған критерийлер (Алгебра
және анализ бастамалары (ЖМБ), 11-сынып)

математикалық күтімін
есептеу
10.2.1.9 - дискретті
кездейсоқ шаманың
дисперсиясы мен орташа
квадраттық (стандартты)
ауытқуын есептеу
10.2.1.10 - дискретті
кездейсоқ шамалардың
сандық сипаттамаларын
қолдану арқылы есептер
шығару

x n1
 C , n  1;
n 1
3.  cos xdx  sin x  C;

 sin

dx

2

dx

 cos

x

 tgx  C ;

2
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«Интегралдау тәсілдері» тақырыбы
11.3.1.4 - айнымалыны
айнымалыны алмастыру
айнымалыны алмастыру әдісімен
айнымалыны алмастыру әдісімен
алмастыру әдісімен
әдісімен интегралды есептеу
интегралды есептейді, бірақ
интегралды есептейді
интегралды есептеу
барысында қиындықтар
есептеулерде қателіктер жібереді
туындайды
11.4.1.5 - бӛліктеп
бӛліктеп интегралдау
бӛліктеп интегралдау әдісімен
бӛліктеп интегралдау әдісімен
интегралдау әдісімен
әдісімен интегралды есептеу
интегралды есептейді, бірақ
интегралды есептейді
интегралды есептеу
барысында қиындықтар
есептеулерде қателіктер жібереді
туындайды
«Қисықсызықты трапеция және оның ауданы» тақырыбы
11.4.1.6 - қисықсызықты
қисықсызықты трапецияның
қисықсызықты трапецияның
қисықсызықты трапецияның
трапецияның
анықтамасын біледі, бірақ
анықтамасын біледі және оның
анықтамасын біледі және оның
анықтамасын білу және
оның ауданын табуда
ауданын табады, бірақ есептеулерде
ауданын табады
оның ауданын табу
қиындықтар туындайды
қателіктер жібереді
«Анықталған интеграл. Ньютон-Лейбниц формуласы» тақырыбы
11.4.1.7 - анықталған
анықталған интеграл ұғымын
анықталған интеграл ұғымын біледі,
анықталған интеграл ұғымын біледі
интеграл ұғымын білу
білмейді
бірақ қолдануда қателіктер жібереді
11.4.1.6 - Ньютон –
Ньютон – Лейбниц
Ньютон – Лейбниц формуласын
Ньютон – Лейбниц формуласын
Лейбниц формуласын
формуласын қолдануда
қолданады, бірақ есептеулерде
қолданады
қолдану;
қиындықтар туындайды
қателіктер жібереді
«Анықталған интегралдың геометриялық және физикалық есептерді шығаруда қолданылуы» тақырыбы

6.

 ctgx  C
x
білу және оларды
есептер шығаруда қолдану

5.

4.  sin xdx   cos x  C ;

n
 x dx 

11.3.3.1 - математикалық
статистиканың негізгі
терминдерін білу және
түсіну

11.4.2.2 - математикалық
статистиканың негізгі
терминдерін білу және
түсіну

11.4.2.1 - анықталған
интегралды жұмыс пен
арақашықтықты есептеуге
берілген физикалық
есептерді шығару үшін
қолдану

11.4.1.9 - айналу денесінің
кӛлемін анықталған
интеграл кӛмегімен
есептеу формуласын білу
және қолдану

11.4.1.7 - анықталған
интеграл ұғымын білу,
анықталған интегралды
есептей білу;
11.4.1.8 - берілген
сызықтармен шектелген
жазық фигураның
ауданын есептеу

анықталған интегралды жұмыс пен
арақашықтықты есептеуге берілген
физикалық есептерді шығару үшін
қолдананады, бірақ қолдану
барысында қателіктер жібереді
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математикалық статистиканың негізгі
терминдерін біледі және түсінеді

математикалық статистиканың
негізгі терминдерін біледі және
түсінеді

анықталған интегралды жұмыс пен
арақашықтықты есептеуге берілген
физикалық есептерді шығару үшін
қолдананады

айналу денесінің кӛлемін анықталған
интеграл кӛмегімен есептеу
формуласын біледі және қолданады

берілген сызықтармен шектелген
жазық фигураның ауданын есептейді

берілген сызықтармен шектелген
жазық фигураның ауданын есептейді,
бірақ есептеулерде қателіктер жібереді
айналу денесінің кӛлемін анықталған
интеграл кӛмегімен есептеу
формуласын біледі және қолданады,
бірақ қолдану барысында қателіктер
жібереді

анықталған интеграл ұғымын біледі,
анықталған интегралды есептей
біледі

анықталған интеграл ұғымын біледі,
анықталған интегралды есептей біледі,
бірақ есептеулерде қателіктер жібереді

«Бас жиын және таңдама» тақырыбы
математикалық
математикалық статистиканың негізгі
статистиканың негізгі
терминдерін біледі және түсінеді,
терминдерін біледі, кейбір
бірақ қателіктер жібереді
түсініктерде қиындықтар
туындайды
«Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар» тақырыбы
математикалық
математикалық статистиканың негізгі
статистиканың негізгі
терминдерін біледі және түсінеді,
терминдерін біледі, кейбір
бірақ қателіктер жібереді
түсініктерде қиындықтар
туындайды

анықталған интеграл ұғымын
біледі, бірақ анықталған
интегралды есептеуде
қиындықтар туындайды
берілген сызықтармен
шектелген жазық фигураның
ауданын есептеу формуласын
біледі, бірақ есептеуде
қиындықтар туындайды
айналу денесінің кӛлемін
анықталған интеграл
кӛмегімен есептеу
формуласын біледі, бірақ
формуланы қолдануда
қиындықтар туындайды
анықталған интегралды
жұмыс пен арақашықтықты
есептеуге берілген физикалық
есептерді шығару барысында
қиындықтар туындайды
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дискретті және аралық
дискретті және аралық вариациялық
дискретті және аралық вариациялық
вариациялық қатарларды
қатарларды құрастыру үшін
қатарларды құрастыру үшін
құрастыру үшін таңдаманы
таңдаманы ӛңдейді бірақ қателіктер
таңдаманы ӛңдейді
ӛңдеуде қиындықтар
жібереді
туындайды
11.3.3.3 - берілген шартқа
берілген шартқа сәйкес
берілген шартқа сәйкес вариациялық
берілген шартқа сәйкес вариациялық
сәйкес вариациялық
вариациялық қатарлардың
қатарлардың деректерін талдайды,
қатарлардың деректерін талдайды
қатарлардың деректерін
деректерін талдауда
бірақ қателіктер жібереді
талдау
қиындықтар туындайды
«Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау» тақырыбы
11.3.3.4
таңдама
таңдама бойынша кездейсоқ
таңдама бойынша кездейсоқ
таңдама бойынша кездейсоқ
бойынша
кездейсоқ
шамалардың сандық
шамалардың сандық сипаттамаларын
шамалардың сандық
шамалардың
сандық
сипаттамаларын бағалауда
бағалайды, бірақ қателіктер жібереді
сипаттамаларын бағалайды
сипаттамаларын бағалау
қиындықтар туындайды
«n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері» тақырыбы
11.2.1.1 - n-ші дәрежелі
n-ші дәрежелі түбір және n-ші
n-ші дәрежелі түбір және n-ші дәрежелі n-ші дәрежелі түбір және n-ші
түбір және n-ші дәрежелі
дәрежелі арифметикалық түбір арифметикалық түбір анықтамасын
дәрежелі арифметикалық түбір
арифметикалық түбір
анықтамасын білмейді
біледі, бірақ анықтамалады қолдануда
анықтамасын біледі
анықтамасын білу
қателіктер жібереді
11.2.1.2 - n-ші дәрежелі
n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін біледі,
n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін біледі
түбір қасиеттерін білу;
білмейді
бірақ қасиеттерді қолдануда қателіктер
жібереді
«Рационал кӛрсеткішті дәреже. Рационал кӛрсеткішті дәрежесі бар ӛрнектерді түрлендіру» тақырыбы
11.2.1.3 - рационал
рационал кӛрсеткішті дәреже рационал кӛрсеткішті дәреже
рационал кӛрсеткішті дәреже
кӛрсеткішті дәреже
анықтамасын
біледі, анықтамасын және қасиеттерін біледі,
анықтамасын және қасиеттерін біледі
анықтамасын және
қасиеттерді
қолдануда бірақ қасиеттерді қолдануда қателіктер
қасиеттерін білу
қиындықтар туындайды
жібереді
11.2.1.4 - алгебралық
алгебралық
ӛрнектерді алгебралық ӛрнектерді түрлендіру үшін алгебралық ӛрнектерді түрлендіру
ӛрнектерді түрлендіру
түрлендіру
үшін
рационал рационал кӛрсеткішті дәреже
үшін рационал кӛрсеткішті дәреже
үшін рационал
кӛрсеткішті дәреже қасиеттерін қасиеттерін қолданады, бірақ
қасиеттерін қолданады
кӛрсеткішті дәреже
қолдануда
қиындықтар қасиеттерді қолдануда қателіктер
қасиеттерін қолдану
туындайды
жібереді
«Иррационал ӛрнектерді түрлендіру» тақырыбы

11.3.3.2 - дискретті және
аралық вариациялық
қатарларды құрастыру
үшін таңдаманы ӛңдеу

11.2.2.1 - иррационал
теңдеудің анықтамасын
білу, оның мүмкін
мәндер жиынын анықтай
алу

11.4.1.12 - нақты
кӛрсеткішті дәрежелік
функцияның туындысын
табу ережелерін білу
және қолдану
11.4.1.13 - нақты
кӛрсеткішті дәрежелік
функцияның интегралын
табу ережесін білу және
қолдану

11.4.1.10
нақты
кӛрсеткішті
дәрежелік
функция анықтамасын
білу;
дәреже
кӛрсеткішіне
тәуелді
дәрежелік
функция
графигін салу
11.4.1.11 - дәрежелік
функция қасиеттерін білу

11.2.1.5 - иррационал
ӛрнектерді түрлендіру
үшін n-ші дәрежелі түбір
қасиеттерін қолдану

нақты кӛрсеткішті дәрежелік
функция анықтамасын біледі; дәреже
кӛрсеткішіне тәуелді дәрежелік
функция графигін салады

иррационал ӛрнектерді түрлендіру
үшін n-ші дәрежелі түбір
қасиеттерін қолданады
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дәрежелік функция
дәрежелік функция қасиеттерін біледі,
дәрежелік функция қасиеттерін біледі
қасиеттерін қолдануда
бірақ қасиеттерді қолдануда қателіктер
қиындықтар туындайды
жібереді
«Нақты кӛрсеткішті дәрежелік функцияның туындысы мен интегралы» тақырыбы
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
функцияның туындысын табу
функцияның туындысын табу
функцияның туындысын табу
ережелерін біледі, бірақ
ережелерін біледі және қолданады,
ережелерін біледі және қолданады
қолдануда қиындықтар
бірақ қолдану барысында қателіктер
туындайды
жібереді
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
функцияның интегралын табу
функцияның интегралын табу
функцияның интегралын табу
ережесін біледі, бірақ
ережесін біледі және қолданады, бірақ
ережесін біледі және қолданады
қолдануда қиындықтар
қолдану барысында қателіктер
туындайды
жібереді
«Иррационал теңдеулер мен олардың жүйелері» тақырыбы
иррационал теңдеудің
иррационал теңдеудің анықтамасын
иррационал теңдеудің анықтамасын
анықтамасын біледі, бірақ
біледі, оның мүмкін мәндер жиынын
біледі, оның мүмкін мәндер жиынын
оның мүмкін мәндер жиынын
анықтай алады, бірақ шығару
анықтай алады
анықтауда қиындықтар
барысында қателіктер жібереді
туындайды

иррационал ӛрнектерді
иррационал ӛрнектерді түрлендіру үшін
түрлендіру үшін n-ші
n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін
дәрежелі түбір қасиеттерін
қолданады, бірақ қасиеттерді қолдануда
қателіктер жібереді
қолдануда қиындықтар
туындайды
«Дәрежелік функция, оның қасиеттері мен графигі» тақырыбы
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
нақты кӛрсеткішті дәрежелік функция
функция анықтамасын біледі;
анықтамасын біледі; дәреже
дәреже кӛрсеткішіне тәуелді
кӛрсеткішіне тәуелді дәрежелік
дәрежелік функция графигін
функция графигін салады, бірақ
салуда қиындықтар
график салуда қателіктер жібереді
туындайды

11.1.2.1 - алгебралық
түрде берілген комплекс

11.1.1.1 - комплекс
санның және оның
модулінің
анықтамаларын білу
11.1.1.2 - комплекс
санды комплекс
жазықтықта кескіндеу
алу
11.1.1.3 - түйіндес
комплекс сандар
анықтамасы мен
олардың қасиеттерін
білу

11.2.2.5 - иррационал
теңсіздіктерді шеше алу

11.2.2.2 - теңдеудің екі
жағын бірдей n-ші
дәрежеге шығару әдісі
арқылы иррационал
теңдеулерді шеше алу
11.2.2.3 - айнымалыны
алмастыру әдісі арқылы
иррационал теңдеулерді
шеше алу
11.2.2.4 - иррационал
теңдеулер жүйелерін
шеше алу

100

түйіндес комплекс сандар
түйіндес комплекс сандар анықтамасы
анықтамасын біледі, бірақ
мен олардың қасиеттерін біледі, бірақ
олардың қасиеттерін
шешу барысында қателіктер жібереді
қолдануда қиындықтар
туындайды
«Алгебралық түрдегі комплекс сандарға амалдар қолдану» тақырыбы
алгебралық түрде берілген
алгебралық түрде берілген комплекс
комплекс сандарға
сандарға арифметикалық амалдар

теңдеудің екі жағын бірдей nтеңдеудің екі жағын бірдей n-ші
ші дәрежеге шығару әдісі
дәрежеге шығару әдісі арқылы
арқылы иррационал
иррационал теңдеулерді шеше алады,
теңдеулерді шешу барысында
бірақ шығару барысында қателіктер
қиындықтар туындайды
жібереді
айнымалыны алмастыру әдісі
айнымалыны алмастыру әдісі арқылы
арқылы иррационал
иррационал теңдеулерді шеше алады,
теңдеулерді шешу барысында
бірақ шығару барысында қателіктер
қиындықтар туындайды
жібереді
иррационал теңдеулер
иррационал теңдеулер жүйелерін
жүйелерін шешуде
шеше алады, бірақ шығару барысында
қиындықтар туындайды
қателіктер жібереді
«Иррационал теңсіздіктер» тақырыбы
иррационал теңсіздіктерді
иррационал теңсіздіктерді шеше
шешуде қиындықтар
алады, бірақ шешу барысында
туындайды
қателіктер жібереді
«Жорамал сандар. Комплекс сандар анықтамасы» тақырыбы
комплекс санның және оның
комплекс санның және оның
модулінің анықтамаларын
модулінің анықтамаларын біледі, бірақ
білмейді
қолдану барысында қателіктер
жібереді
комплекс санды комплекс
комплекс санды комплекс жазықтықта
жазықтықта кескіндеуде
кескіндеу алады, бірақ кескіндеу
қиындықтар туындайды
барысында қателіктер жібереді

алгебралық түрде берілген комплекс
сандарға арифметикалық амалдар

түйіндес комплекс сандар
анықтамасы мен олардың қасиеттерін
біледі

комплекс санды комплекс
жазықтықта кескіндеу алады

комплекс санның және оның
модулінің анықтамаларын біледі

иррационал теңсіздіктерді шеше
алады

иррационал теңдеулер жүйелерін
шеше алады

айнымалыны алмастыру әдісі арқылы
иррационал теңдеулерді шеше алады

теңдеудің екі жағын бірдей n-ші
дәрежеге шығару әдісі арқылы
иррационал теңдеулерді шеше алады

11.4.1.14 кӛрсеткіштік
функция анықтамасын
білу және оның графигін
салу
11.4.1.15 кӛрсеткіштік
функция қасиеттерін
есептер шығаруда
қолдану

11.1.2.5 - алгебраның
негізгі теоремасын және
оның салдарларын білу

11.1.2.4 - квадрат
теңдеулерді комплекс
сандар жиынында шешу

11.1.2.2 - алгебралық
түрдегі комплекс санды
бүтін дәрежеге
шығарғанда
мәнінің
заңдылығын қолдану
11.1.2.3 - комплекс
санның квадрат түбірін
таба алу

сандарға арифметикалық
амалдар қолдану
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арифметикалық амалдар
қолданады, бірақ шешу барысында
қолдануда қиындықтар
қателіктер жібереді
туындайды
алгебралық түрдегі комплекс
алгебралық түрдегі комплекс санды
санды бүтін дәрежеге
бүтін дәрежеге шығарғанда
мәнінің
шығарғанда
мәнінің
заңдылығын қолданады, бірақ шешу
заңдылығын қолдануда
барысында қателіктер жібереді
қиындықтар туындайды
комплекс санның квадрат
комплекс санның квадрат түбірін
түбірін табуда қиындықтар
табады, бірақ шешу барысында
туындайды
қателіктер жібереді
«Квадрат теңдеулердің комплекс түбірлері» тақырыбы
квадрат теңдеулерді комплекс
квадрат теңдеулерді комплекс сандар
сандар жиынында шешу
жиынында шешеді, бірақ шешу
барысында қиындықтар
барысында қателіктер жібереді
туындайды
«Алгебраның негізгі теоремасы» тақырыбы
алгебраның негізгі
алгебраның негізгі теоремасын және
теоремасын және оның
оның салдарларын біледі, бірақ
салдарларын біледі, бірақ
оларды қолдану барысында қателіктер
қолдану барысында
жібереді
қиындықтар туындайды
«Кӛрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі» тақырыбы
кӛрсеткіштік функция
кӛрсеткіштік функция анықтамасын
анықтамасын біледі, бірақ
біледі және оның графигін салады,
оның графигін салуда
бірақ оларды график салу барысында
қиындықтар туындайды
қателіктер жібереді
кӛрсеткіштік функция
кӛрсеткіштік функция қасиеттерін
қасиеттерін есептер
есептер шығаруда қолданады, бірақ
шығаруда қолдану
оларды есептер шығару барысында
барысында қиындықтар
қателіктер жібереді
туындайды
«Сан логарифмі және оның қасиеттері» тақырыбы
кӛрсеткіштік функция қасиеттерін
есептер шығаруда қолданады

кӛрсеткіштік функция анықтамасын
біледі және оның графигін салады

алгебраның негізгі теоремасын
және оның салдарларын біледі

квадрат теңдеулерді комплекс
сандар жиынында шешеді

комплекс санның квадрат түбірін
табады

алгебралық түрдегі комплекс санды
бүтін дәрежеге шығарғанда
мәнінің заңдылығын қолданады

қолданады

11.2.2.6 - кӛрсеткіштік
теңдеулерді шешу
әдістерін білу және

11.4.1.21 логарифмдік
функцияның туындысын
табу

11.4.1.20 кӛрсеткіштік
функцияның туындысы
мен интегралын табу

11.4.1.18 логарифмдік
функцияның
анықтамасын білу және
оның графигін салу
11.4.1.19 логарифмдік
функция қасиеттерін
білу және қолдану

11.4.1.17 логарифм
қасиеттерін білу және
оны логарифмдік
ӛрнектерді түрлендіруде
қолдану

11.4.1.16 сан логарифмі,
ондық және натурал
логарифмдер
анықтамаларын білу
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сан логарифмі, ондық және
сан логарифмі, ондық және натурал
натурал логарифмдер
логарифмдер анықтамаларын біледі,
анықтамаларын біледі, бірақ
бірақ оларды қолдану барысында
қолдану барысында
қателіктер жібереді
қиындықтар туындайды
логарифм қасиеттерін білу
логарифм қасиеттерін білу және оны
және оны логарифмдік
логарифмдік ӛрнектерді түрлендіруде
ӛрнектерді түрлендіруде
қолданады, бірақ есептер шығару
қолдану барысында
барысында қателіктер жібереді
қиындықтар туындайды
«Логарифмдік функция, оның қасиеттері және графигі» тақырыбы
логарифмдік функция
логарифмдік функция анықтамасын
анықтамасын біледі, бірақ
біледі және оның графигін салады,
оның графигін салуда
бірақ график салу барысында
қиындықтар туындайды
қателіктер жібереді
логарифмдік функция
логарифмдік функция қасиеттерін
қасиеттерін есептер
есептер шығаруда қолданады, бірақ
шығаруда қолдану
оларға есептер шығару барысында
барысында қиындықтар
қателіктер жібереді
туындайды
«Кӛрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы» тақырыбы
кӛрсеткіштік функцияның
кӛрсеткіштік функцияның туындысы
туындысы мен интегралын
мен интегралын табады, бірақ оларды
табуда қиындықтар
есептер шығару барысында қателіктер
туындайды
жібереді
«Логарифмдік функцияның туындысы» тақырыбы
логарифмдік функцияның
логарифмдік функцияның туындысын
туындысын табуда
табады, бірақ оған есептер шығару
қиындықтар туындайды
барысында қателіктер жібереді
«Кӛрсеткіштік теңдеулер және олардың жүйелері» тақырыбы
кӛрсеткіштік теңдеулерді
кӛрсеткіштік теңдеулерді шешу
шешу әдістерін біледі, бірақ
әдістерін біледі және қолданады, бірақ
қолдануда қиындықтар
есептер шығару барысында қателіктер
кӛрсеткіштік теңдеулерді шешу
әдістерін біледі және қолданады

логарифмдік функцияның
туындысын табады

кӛрсеткіштік функцияның
туындысы мен интегралын табады

логарифмдік функция қасиеттерін
есептер шығаруда қолданады

логарифмдік функция анықтамасын
біледі және оның графигін салады

логарифм қасиеттерін білу және оны
логарифмдік ӛрнектерді түрлендіруде
қолданады

сан логарифмі, ондық және натурал
логарифмдер анықтамаларын біледі

11.4.1.22
дифференциалдық
теңдеулер туралы негізгі
ұғымдарды білу
11.4.1.23
дифференциалдық
теңдеулердің жалпы
және дербес шешімдері
анықтамаларын білу

11.2.2.11 - логарифмдік
теңсіздіктер мен
олардың жүйелерін
шеше білу

11.2.2.10 - кӛрсеткіштік
теңсіздіктер мен
олардың жүйелерін
шеше білу

11.2.2.8 - логарифмдік
теңдеулерді шешу
әдістерін білу және
қолдану
11.2.2.9 - логарифмдік
теңдеулер жүйелерін
шеше білу

қолдану
11.2.2.7 - кӛрсеткіштік
теңдеулер жүйелерін
шеше білу
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туындайды
жібереді
кӛрсеткіштік теңдеулер
кӛрсеткіштік теңдеулер жүйелерін
жүйелерін шешу барысында
шеше біледі, бірақ есептер шығару
қиындықтар туындайды
барысында қателіктер жібереді
«Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері» тақырыбы
логарифмдік теңдеулерді
логарифмдік теңдеулерді шешу
шешу әдістерін біледі, бірақ
әдістерін біледі және қолданады, бірақ
қолдануда қиындықтар
есептер шығару барысында қателіктер
туындайды
жібереді
логарифмдік теңдеулер
логарифмдік теңдеулер жүйелерін
жүйелерін шешу барысында
шеше біледі, бірақ есептер шығару
қиындықтар туындайды
барысында қателіктер жібереді
«Кӛрсеткіштік теңсіздіктер» тақырыбы
кӛрсеткіштік теңсіздіктер мен
кӛрсеткіштік теңсіздіктер мен олардың
олардың жүйелерін шешу
жүйелерін шешеді, бірақ есептер
барысында қиындықтар
шығару барысында қателіктер
туындайды
жібереді
«Логарифмдік теңсіздіктер» тақырыбы
логарифмдік теңсіздіктер мен
логарифмдік теңсіздіктер мен олардың
олардың жүйелерін шешу
жүйелерін шешеді, бірақ есептер
барысында қиындықтар
шығару барысында қателіктер
туындайды
жібереді
«Дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы мағлұмат» тақырыбы
дифференциалдық теңдеулер
дифференциалдық теңдеулер туралы
туралы негізгі ұғымдарды
негізгі ұғымдарды біледі, бірақ
біледі, қолдану барысында
қолдану барысында қателіктер
қиындықтар туындайды
жібереді
дифференциалдық
дифференциалдық теңдеулердің
теңдеулердің жалпы және
жалпы және дербес шешімдері
дербес шешімдері
анықтамаларын біледі, бірақ есептер
анықтамаларын біледі,
шығару барысында қателіктер
қолдану барысында
жібереді
қиындықтар туындайды
дифференциалдық теңдеулердің
жалпы және дербес шешімдері
анықтамаларын біледі

дифференциалдық теңдеулер туралы
негізгі ұғымдарды біледі

логарифмдік теңсіздіктер мен
олардың жүйелерін шешеді

кӛрсеткіштік теңсіздіктер мен
олардың жүйелерін шешеді

логарифмдік теңдеулер жүйелерін
шеше біледі

логарифмдік теңдеулерді шешу
әдістерін біледі және қолданады

кӛрсеткіштік теңдеулер жүйелерін
шеше біледі
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Оқу жетістіктерінің деңгейлері
Оқу мақсаттары
Тӛменгі деңгей
Орта деңгей
Жоғары деңгей
«Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Анықталмаған интеграл қасиеттері» тақырыбы
11.3.1.1 - алғашқы
алғашқы функция және
алғашқы функция және анықталмаған
алғашқы функция және
функция және
анықталмаған интеграл
интеграл анықтамаларын біледі, бірақ
анықталмаған интеграл
анықталмаған интеграл
анықтамаларын білмейді
анықтамаларды қолдануда қателіктер
анықтамаларын біледі

21-кесте – Білім алушылардың күнделікті оқу жетістіктерінің деңгейлерін анықтауға арналған критерийлер (Алгебра
және анализ бастамалары (ҚГБ), 11-сынып)

«Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер» тақырыбы
11.4.1.24 айнымалылары
айнымалылары ажыратылатын
айнымалылары ажыратылатын
айнымалылары
ажыратылатын
дифференциалдық теңдеулерді
дифференциалдық теңдеулерді
ажыратылатын
дифференциалдық
шешеді, бірақ есептер шығару
шешеді
дифференциалдық
теңдеулерді шешу барысында
барысында қателіктер жібереді
теңдеулерді шешу
қиындықтар туындайды
11.4.3.1 - физикалық
физикалық есептерді
физикалық есептерді шығаруда
физикалық есептерді шығаруда
есептерді шығаруда
шығаруда дифференциалдық
дифференциалдық теңдеулерді
дифференциалдық теңдеулерді
дифференциалдық
теңдеулерді қолдану
қолданады, бірақ есептер шығару
қолданады
теңдеулерді қолдану
барысында қиындықтар
барысында қателіктер жібереді
туындайды
«Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер» тақырыбы
11.4.1.25 - екінші ретті
екінші ретті біртекті сызықты
екінші ретті біртекті сызықты
екінші ретті біртекті сызықты
біртекті сызықты
дифференциалдық
дифференциалдық теңдеулерді шешеді
дифференциалдық теңдеулерді
дифференциалдық
теңдеулерді шешу
(ay''+by'+cy=0 түріндегі ,мұндағы
шешеді (ay''+by'+cy=0 түріндегі
теңдеулерді шешу
(ay''+by'+cy=0 түріндегі
a,b,c -тұрақты шамалар) , бірақ
,мұндағы a,b,c -тұрақты шамалар)
(ay''+by'+cy=0 түріндегі
,мұндағы a,b,c -тұрақты
есептер шығару барысында қателіктер
,мұндағы a,b,c -тұрақты
шамалар) барысында
жібереді
шамалар)
қиындықтар туындайды
11.4.3.2 - гармоникалық
гармоникалық тербелістің
гармоникалық тербелістің теңдеуін
гармоникалық тербелістің теңдеуін
тербелістің теңдеуін
теңдеуін құрады, бірақ шешу
құрады және шешеді, бірақ есептер
құрады және шешеді
құру және шешу
барысында қиындықтар
шығару барысында қателіктер
туындайды
жібереді

негізгі анықталмаған интегралдарды
біледі және оларды есептер шығаруда
қолданады

анықталмаған интеграл қасиеттерін
біледі және қолданады
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«Қисықсызықты трапеция және оның ауданы» тақырыбы
11.3.1.4 - қисықсызықты
қисықсызықты трапецияның
қисықсызықты трапецияның
қисықсызықты трапецияның
трапецияның
анықтамасын біледі, бірақ
анықтамасын біледі және оның
анықтамасын біледі және оның
анықтамасын білу және
оның ауданын табуда
ауданын табады, бірақ есептеулерде
ауданын табады
оның ауданын табу
қиындықтар туындайды
қателіктер жібереді
«Анықталған интеграл. Ньютон-Лейбниц формуласы» тақырыбы
11.3.1.5 - анықталған
анықталған интеграл ұғымын
анықталған интеграл ұғымын біледі,
анықталған интеграл ұғымын біледі
интеграл ұғымын білу
білмейді
бірақ қолдануда қателіктер жібереді
11.3.1.4 - Ньютон –
Ньютон – Лейбниц
Ньютон – Лейбниц формуласын
Ньютон – Лейбниц формуласын
Лейбниц формуласын
формуласын қолдануда
қолданады, бірақ есептеулерде
қолданады
қолдану;
қиындықтар туындайды
қателіктер жібереді
«Анықталған интегралдың геометриялық және физикалық есептерді шығаруда қолданылуы» тақырыбы
11.3.1.6 - анықталған
анықталған интеграл ұғымын
анықталған интеграл ұғымын біледі,
анықталған интеграл ұғымын біледі,
интеграл ұғымын білу,
біледі, бірақ анықталған
анықталған интегралды есептей біледі,
анықталған интегралды есептей
анықталған интегралды
интегралды есептеуде
бірақ есептеулерде қателіктер жібереді
біледі
есептей білу;
қиындықтар туындайды
11.3.1.7 - берілген
берілген сызықтармен
берілген сызықтармен шектелген
берілген сызықтармен шектелген
сызықтармен шектелген
шектелген жазық фигураның
жазық фигураның ауданын есептейді,
жазық фигураның ауданын есептейді
жазық фигураның
ауданын есептеу формуласын
бірақ есептеулерде қателіктер жібереді
ауданын есептеу
біледі, бірақ есептеуде
қиындықтар туындайды

11.3.1.3 - негізгі
анықталмаған
интегралдарды
білу және оларды есептер
шығаруда қолдану

анықталмаған интеграл қасиеттерін
біледі және қолданады, бірақ
қасиеттерді қолдануда қателіктер
жібереді
негізгі анықталмаған интегралдарды
біледі және оларды есептер шығаруда
қолданады, бірақ қателіктер жібереді

11.3.1.2 - анықталмаған
интеграл қасиеттерін білу
және қолдану.

анықталмаған интеграл
қасиеттерін біледі бірақ
қасиеттерді қолдануда
қиындықтар туындайды
негізгі анықталмаған
интегралдарды біледі, бірақ
оларға есептер шығаруда
қиындықтар туындайды

жібереді

анықтамаларын білу;

11.3.1.8
нақты
кӛрсеткішті
дәрежелік
функция анықтамасын
білу;
дәреже
кӛрсеткішіне
тәуелді
дәрежелік
функция
графигін салу

11.1.1.5 - иррационал
ӛрнектерді түрлендіру
үшін n-ші дәрежелі түбір
қасиеттерін қолдану

11.1.1.4 - алгебралық
ӛрнектерді түрлендіру
үшін рационал
кӛрсеткішті дәреже
қасиеттерін қолдану

11.1.1.3 - рационал
кӛрсеткішті дәреже
анықтамасын және
қасиеттерін білу

11.1.1.1 - n-ші дәрежелі
түбір және n-ші дәрежелі
арифметикалық түбір
анықтамасын білу
11.1.1.2 - n-ші дәрежелі
түбір қасиеттерін білу;
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«n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері» тақырыбы
n-ші дәрежелі түбір және n-ші
n-ші дәрежелі түбір және n-ші дәрежелі n-ші дәрежелі түбір және n-ші
дәрежелі арифметикалық түбір арифметикалық түбір анықтамасын
дәрежелі арифметикалық түбір
анықтамасын білмейді
біледі, бірақ анықтамалады қолдануда
анықтамасын біледі
қателіктер жібереді
n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін біледі,
n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін біледі
білмейді
бірақ қасиеттерді қолдануда қателіктер
жібереді
«Рационал кӛрсеткішті дәреже» тақырыбы
рационал кӛрсеткішті дәреже рационал кӛрсеткішті дәреже
рационал кӛрсеткішті дәреже
анықтамасын
біледі, анықтамасын және қасиеттерін біледі,
анықтамасын және қасиеттерін біледі
қасиеттерді
қолдануда бірақ қасиеттерді қолдануда қателіктер
қиындықтар туындайды
жібереді
«Рационал кӛрсеткішті дәрежесі бар ӛрнектерді түрлендіру» тақырыбы
алгебралық
ӛрнектерді алгебралық ӛрнектерді түрлендіру үшін алгебралық ӛрнектерді түрлендіру
түрлендіру
үшін
рационал рационал кӛрсеткішті дәреже
үшін рационал кӛрсеткішті дәреже
кӛрсеткішті дәреже қасиеттерін қасиеттерін қолданады, бірақ
қасиеттерін қолданады
қолдануда
қиындықтар қасиеттерді қолдануда қателіктер
туындайды
жібереді
«Иррационал ӛрнектерді түрлендіру» тақырыбы
иррационал ӛрнектерді
иррационал ӛрнектерді түрлендіру үшін иррационал ӛрнектерді түрлендіру
түрлендіру үшін n-ші
n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін
үшін n-ші дәрежелі түбір
дәрежелі түбір қасиеттерін
қолданады, бірақ қасиеттерді қолдануда қасиеттерін қолданады
қателіктер жібереді
қолдануда қиындықтар
туындайды
«Дәрежелік функция, оның қасиеттері мен графигі» тақырыбы
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
нақты кӛрсеткішті дәрежелік функция
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
функция анықтамасын біледі;
анықтамасын біледі; дәреже
функция анықтамасын біледі; дәреже
дәреже кӛрсеткішіне тәуелді
кӛрсеткішіне тәуелді дәрежелік
кӛрсеткішіне тәуелді дәрежелік
дәрежелік функция графигін
функция графигін салады, бірақ
функция графигін салады
салуда қиындықтар
график салуда қателіктер жібереді
туындайды

11.3.1.11 сан логарифмі,
ондық және натурал
логарифмдер
анықтамаларын білу
11.3.1.12 логарифм
қасиеттерін білу және

11.21.2.1 - иррационал
теңдеудің анықтамасын
білу, оның мүмкін
мәндер жиынын анықтай
алу
11.1.2.2 - теңдеудің екі
жағын бірдей n-ші
дәрежеге шығару әдісі
арқылы иррационал
теңдеулерді шеше алу
11.1.2.3 - айнымалыны
алмастыру әдісі арқылы
иррационал теңдеулерді
шеше алу

11.3.1.9 - нақты
кӛрсеткішті дәрежелік
функцияның туындысын
табу ережелерін білу
және қолдану
11.3.1.10 - нақты
кӛрсеткішті дәрежелік
функцияның интегралын
табу ережесін білу және
қолдану
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«Нақты кӛрсеткішті дәрежелік функцияның туындысы мен интегралы» тақырыбы
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
функцияның туындысын табу
функцияның туындысын табу
функцияның туындысын табу
ережелерін біледі, бірақ
ережелерін біледі және қолданады,
ережелерін біледі және қолданады
қолдануда қиындықтар
бірақ қолдану барысында қателіктер
туындайды
жібереді
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
нақты кӛрсеткішті дәрежелік
функцияның интегралын табу
функцияның интегралын табу
функцияның интегралын табу
ережесін біледі, бірақ
ережесін біледі және қолданады, бірақ
ережесін біледі және қолданады
қолдануда қиындықтар
қолдану барысында қателіктер
туындайды
жібереді
«Иррационал теңдеулер мен олардың жүйелері» тақырыбы
иррационал теңдеудің
иррационал теңдеудің анықтамасын
иррационал теңдеудің анықтамасын
анықтамасын біледі, бірақ
біледі, оның мүмкін мәндер жиынын
біледі, оның мүмкін мәндер жиынын
оның мүмкін мәндер жиынын
анықтай алады, бірақ шығару
анықтай алады
анықтауда қиындықтар
барысында қателіктер жібереді
туындайды
теңдеудің екі жағын бірдей nтеңдеудің екі жағын бірдей n-ші
теңдеудің екі жағын бірдей n-ші
ші дәрежеге шығару әдісі
дәрежеге шығару әдісі арқылы
дәрежеге шығару әдісі арқылы
арқылы иррационал
иррационал теңдеулерді шеше алады,
иррационал теңдеулерді шеше алады
теңдеулерді шешу барысында
бірақ шығару барысында қателіктер
қиындықтар туындайды
жібереді
айнымалыны алмастыру әдісі
айнымалыны алмастыру әдісі арқылы
айнымалыны алмастыру әдісі арқылы
арқылы иррационал
иррационал теңдеулерді шеше алады,
иррационал теңдеулерді шеше алады
теңдеулерді шешу барысында
бірақ шығару барысында қателіктер
қиындықтар туындайды
жібереді
«Кӛрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі» тақырыбы
кӛрсеткіштік функция
кӛрсеткіштік функция анықтамасын
кӛрсеткіштік функция анықтамасын
анықтамасын біледі, бірақ
біледі және оның графигін салады,
біледі және оның графигін салады
оның графигін салуда
бірақ оларды график салу барысында
қиындықтар туындайды
қателіктер жібереді
кӛрсеткіштік функция
кӛрсеткіштік функция қасиеттерін
кӛрсеткіштік функция қасиеттерін
қасиеттерін есептер
есептер шығаруда қолданады, бірақ
есептер шығаруда қолданады

11.1.2.4 - кӛрсеткіштік
теңдеулерді шешу
әдістерін білу және
қолдану

11.3.1.17 логарифмдік
функцияның туындысын
табу

11.3.1.16 кӛрсеткіштік
функцияның туындысы
мен интегралын табу

11.3.1.15 логарифмдік
функцияның
анықтамасын білу және
оның графигін салу

11.3.1.14 - логарифм
қасиеттерін білу және
оны логарифмдік
ӛрнектерді түрлендіруде
қолдану

11.3.1. 13 - сан
логарифмі, ондық және
натурал логарифмдер
анықтамаларын білу

оны логарифмдік
ӛрнектерді түрлендіруде
қолдану
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шығаруда қолдану
оларды есептер шығару барысында
барысында қиындықтар
қателіктер жібереді
туындайды
«Сан логарифмі және оның қасиеттері» тақырыбы
сан логарифмі, ондық және
сан логарифмі, ондық және натурал
натурал логарифмдер
логарифмдер анықтамаларын біледі,
анықтамаларын біледі, бірақ
бірақ оларды қолдану барысында
қолдану барысында
қателіктер жібереді
қиындықтар туындайды
логарифм қасиеттерін білу
логарифм қасиеттерін білу және оны
және оны логарифмдік
логарифмдік ӛрнектерді түрлендіруде
ӛрнектерді түрлендіруде
қолданады, бірақ есептер шығару
қолдану барысында
барысында қателіктер жібереді
қиындықтар туындайды
«Логарифмдік функция, оның қасиеттері және графигі» тақырыбы
логарифмдік функция
логарифмдік функция анықтамасын
анықтамасын біледі, бірақ
біледі және оның графигін салады,
оның графигін салуда
бірақ график салу барысында
қиындықтар туындайды
қателіктер жібереді
«Кӛрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы» тақырыбы
кӛрсеткіштік функцияның
кӛрсеткіштік функцияның туындысы
туындысы мен интегралын
мен интегралын табады, бірақ оларды
табуда қиындықтар
есептер шығару барысында қателіктер
туындайды
жібереді
«Логарифмдік функцияның туындысы» тақырыбы
логарифмдік функцияның
логарифмдік функцияның туындысын
туындысын табуда
табады, бірақ оған есептер шығару
қиындықтар туындайды
барысында қателіктер жібереді
«Кӛрсеткіштік теңдеулер» тақырыбы
кӛрсеткіштік теңдеулерді
кӛрсеткіштік теңдеулерді шешу
шешу әдістерін біледі, бірақ
әдістерін біледі және қолданады, бірақ
қолдануда қиындықтар
есептер шығару барысында қателіктер
туындайды
жібереді
кӛрсеткіштік теңдеулерді шешу
әдістерін біледі және қолданады

логарифмдік функцияның
туындысын табады

кӛрсеткіштік функцияның
туындысы мен интегралын табады

логарифмдік функция анықтамасын
біледі және оның графигін салады

логарифм қасиеттерін білу және оны
логарифмдік ӛрнектерді түрлендіруде
қолданады

сан логарифмі, ондық және натурал
логарифмдер анықтамаларын біледі
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«Логарифмдік теңдеулер» тақырыбы
11.1.2.5 - логарифмдік
логарифмдік теңдеулерді
логарифмдік теңдеулерді шешу
логарифмдік теңдеулерді шешу
теңдеулерді шешу
шешу әдістерін біледі, бірақ
әдістерін біледі және қолданады, бірақ
әдістерін біледі және қолданады
әдістерін білу және
қолдануда қиындықтар
есептер шығару барысында қателіктер
қолдану
туындайды
жібереді
«Кӛрсеткіштік теңсіздіктер» тақырыбы
11.1.2.6 - кӛрсеткіштік
кӛрсеткіштік теңсіздіктер мен
кӛрсеткіштік теңсіздіктер мен олардың кӛрсеткіштік теңсіздіктер мен
теңсіздіктер мен
олардың жүйелерін шешу
жүйелерін шешеді, бірақ есептер
олардың жүйелерін шешеді
олардың жүйелерін
барысында қиындықтар
шығару барысында қателіктер
шеше білу
туындайды
жібереді
«Логарифмдік теңсіздіктер» тақырыбы
11.1.2.7 - логарифмдік
логарифмдік теңсіздіктер мен
логарифмдік теңсіздіктер мен олардың логарифмдік теңсіздіктер мен
теңсіздіктер мен
олардың жүйелерін шешу
жүйелерін шешеді, бірақ есептер
олардың жүйелерін шешеді
олардың жүйелерін
барысында қиындықтар
шығару барысында қателіктер
шеше білу
туындайды
жібереді
«Бас жиын және таңдама» тақырыбы
11.2.2.1 - математикалық
математикалық
математикалық статистиканың негізгі
математикалық статистиканың
статистиканың негізгі
статистиканың негізгі
терминдерін біледі және түсінеді,
негізгі терминдерін біледі және
терминдерін білу және
терминдерін біледі, кейбір
бірақ қателіктер жібереді
түсінеді
түсіну
түсініктерде қиындықтар
туындайды
«Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар» тақырыбы
11.2.2.2 - дискретті және
дискретті және аралық
дискретті және аралық вариациялық
дискретті және аралық вариациялық
аралық вариациялық
вариациялық қатарларды
қатарларды құрастыру үшін
қатарларды құрастыру үшін
қатарларды құрастыру
құрастыру үшін таңдаманы
таңдаманы ӛңдейді, бірақ қателіктер
таңдаманы ӛңдейді
үшін таңдаманы ӛңдеу
ӛңдеуде қиындықтар
жібереді
туындайды
«Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау» тақырыбы
11.2.2.3
берілген
берілген шартқа сәйкес
берілген шартқа сәйкес вариациялық
берілген шартқа сәйкес
шартқа
сәйкес
вариациялық қатарлардың
қатарлардың деректерін талдайды,
вариациялық қатарлардың
вариациялық
деректерін
бірақ қателіктер жібереді
деректерін талдайды
қатарлардың деректерін
талдаудақиындықтар
талдау
туындайды

Ұсынылып отырған бағалау критерийлері ұсыныс ретінде берілген.
Мұғалім ӛзінің ӛзгертулерін енгізуіне болады.
Критериалды бағалау барысында білім алушылар:
– ӛздерінің танымдық және ойлау қабілеттерінің деңгейін арттыру үшін
оқытудың әр түрлі әдістерін қолдану;
– жаңа білімді меңгеру барысында табысқа жетелейтін бағалау
критерийлерін түсіну;
– сын тұрғысынан ойлау, ӛз ойын еркін айту, білімін кӛпшілік алдында
кӛрсету (ұсыну), ӛзін-ӛзі және сыныптастарын бағалау арқылы кері байланыс
орнату;
– ӛздігінен жаңа білім алу, оқу әрекетін ұйымдастыру, мақсат қою,
жоспарлау, ӛзін-ӛзі бақылау және ӛз әрекетінің нәтижесін бағалау, ӛз әрекетінің
болуы мүмкін нәтижелерін алдын-ала болжау дағдыларын меңгереді;
– бастапқы фактілер мен болжамдарды, теориялық модельдер мен нақты
нысандарды түсіндіру үшін, олардың арасындағы айырмашылықты түсіну;
– белгілі фактілерді түсіндіру және ұсынылған болжамды эксперименттік
жолмен тексеру, процестер мен құбылыстардың теориялық модельдерін әзірлеу
үшін болжамдар мысалында ыңғайлы оқу әрекетін меңгеру;
– қабылдау, ӛңдеу және ақпаратты сӛз, образдық, белгілік түрлерде беру,
алынған ақпаратты қойылған мақсатқа сәйкес талдау және қайта ӛңдеу
дағдыларын қалыптастыру;
– оқыған мәтіннің негізгі мазмұнын белгілеу, қойылған сұраққа мәтіннен
жауап табу және мәтіннің мазмұнын баяндау;
– танымдық мақсаттарды жүзеге асыру үшін ақпараттың жаңа
технологияларын, ӛз бетінше іздеу, талдау және іріктеп алу үшін түрлі ақпарат
кӛздерін пайдалану;
– монологтік және диалогтік сӛйлеуді дамыту, ӛз ойын жеткізу және
сұхбаттасушысын тыңдай білу білігі, оның кӛзқарасын түсіну, басқа адамның
ойларын қабылдау мүмкіндігі;
– ерекше жағдаяттарда қажет болатын әрекет түрлерін, проблемаларды
шешу әдістерін және эвристикалық әдістерді меңгеру;
– әлеуметтік түрлі рӛлдерді орындау арқылы топта жұмыс істеу білігін
қалыптастыру, оқыту және ӛз кӛзқарасын және пікірін қорғау, пікірталас
жүргізу мүмкіндігіне ие болады.
Мұғалім критериалды бағалау жүйесін қолдану үшін сыныптағы білім
алушылардың дайындық деңгейін және ерекшеліктерін ескере отырып, пәннің
оқу мақсаттарына сәйкес «білу және түсіну», «қолдану», «сыни ойлау және
зерттеу», «коммуникация және рефлексия» және т.б. критерийлері бойынша
дескрипторлар әзірлеуі тиіс. Әр критерий оқушының тапсырманы орындауын
жүйелі бағалануына мүмкіндік беретін дескрипторлардан тұрады, сонымен
қатар білім алушылар осы дескрипторларға сүйене отырып ӛз жұмысының
нәтижесін бағалай алады.
Критериалды бағалау нәтижелері білім беру үдерісін тиімді жоспарлау мен
ұйымдастыру мақсатында пайдаланылады.

Қорытынды
Білім беру мазмұнын жаңарту – бұл, бәрінен бұрын орта білім беру
моделін, оның құрылымын, мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеу тәсілі мен
әдістерін қайта қарау, оқушылардың білім жетітіктерін бағалаудың барынша
жаңа бағалау жүйесін енгізу. Білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы бүкіл ісшаралар кешені тұлғаның үйлесімді қалыптасуы мен дамуына, қолайлы білім
беру кеңістігін құруға бағытталған.
Мектептегі білім берудің дамуындағы жаңа кезең, оқу процесін
ұйымдастыру және мазмұнын қалыптастырудағы құзыретті тәсілді енгізумен,
оқушыларды алған білімдері мен біліктерін нақты оқу және ӛмірлік
жағдайларда қолдануға үйрету қажеттілігімен тығыз байланысты. Құзыретті
тәсілді енгізу, оқу жетістіктері деңгейін бағалау жүйесіндегі ӛзгерістерді талап
ететін оқыту мазмұнының нәтижелерін міндетті түрде болжауды
жорамалдайды.
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында әзірленген бұл әдістемелік құрал
үш бӛлімнен тұрады.
Әдістемелік құралдың бірінші бӛлімінде білім беру мазмұнын жаңарту
аясындағы оқу бағдарламаларының ерекшеліктері ашып кӛрсетілген. Жоғарыда
аталған оқу пәндерінің мазмұнын және оқу мақсаттарын ашып кӛрсететін
бӛлімдер мен бӛлімшелер түсіндірмелерімен кесте және сызба түрінде берілген.
Екінші бӛлімде оқу пәндерін оқытуды ұйымдастыру формалары мен
әдістері қарастырылған. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бойынша
педагогикалық технологияларға ерекше кӛңіл бӛлінген.
Әдістемелік құралдың үшінші бӛлімінде бағалау критерийлерін жасау
бойыншаәдістемелік ұсыныстар беріліп, пән бойынша жиынтық бағалау
бойынша жұмыстар саны, қалыптастырушы бағалауды жүргізу бойынша
мәтіндік тапсырмалардың үлгілері кӛрсетілген, пән мұғалімдерінің қысқа
мерзімді жоспарлары кірістірілген.
Бұл әдістемелік құрал білім беру мазмұнын жаңарту аясында әзірленген,
ұсынымдық сипатта және республиканың жалпы білім беретін мектептерінің
пән мұғалімдері басшылыққа алатын құралдардардың бірі болып табылады.
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Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы.
2. "Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта
білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына
ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2018 жылғы 4 қыркүйектегі № 441 бұйрығы..
3. Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика
бағытындағы 10-11-сыныптарына арналған «Алгебра және анализ
бастамалары» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы.
4. Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы
10-11-сыныптарына арналған «Алгебра және анализ бастамалары» пәнінен
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы.
5. Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в
условиях реализации ФГОС (для слушателей Pedcampus) / Консалтинговая
группа «Финиум». – Москва, 2014.
6. Критическое мышление: отчѐт об экспертном консенсусе в отношении
образовательного оценивания и обучения (Дельфи-доклад) (Critical Thinking: A
Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and
Instruction. Executive Summary) // Dr. Peter A. Facione (Dean of the College of Arts
and Sciences, Santa Clara University), перевод Е.Н. Волкова.
7. Халперн Д. Психология критического мышления.— СПб.: Питер,
2000.— 512 c.
8.
"Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды
аралық және қорытынды аттестаттауды ӛткізудің үлгілік қағидаларын бекіту
туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы
18 наурыздағы № 125 бұйрығына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 26
қарашадағы № 509 бұйрығы.
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Қосымша
«Туындыны қолдану» бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары мен
дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Функцияны зерттейді
және графигін салады

Функцияның
жиындағы ең үлкен
және ең кіші мәндерін
табады
Барлығы

№
задания
1

2

Дескриптор

Балл

Функцияның D(f), E(f), таңбатұрақтылық
аралықтарын, нӛлдерін анықтайды
Функцияның ӛсу және кему аралықтарын,
экстремум нүктелері мен экстремумдарын
табады
Функцияның дӛңестік аралықтарын, иілу
нүктелер анықтайды
Функция асимптоталарын табады
Функция графигін салады
Функцияның сындық нүктелерін,
экстремумдарын, ең кіші және ең үлкен
мәндерін табады

3
4

4
2
2
5

20

1-нҧсқа
1. f ( x) 

3х
функциясын зерттеп графигін салыңдар.
х 1
2

2. f(x) = х3 - 3х - 1 функциясының [-1; 4] кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші
мәндрін табыңдар.
2-нҧсқа
1. f ( x) 

1  2х
функциясын зерттеп графигін салыңдар.
х2 1

2. f(x) = - х3 + 3х + 1 функциясының [ -4; 1] кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші
мәндрін табыңдар.
3-нҧсқа
1. f ( x) 

2 х
функциясын зерттеп графигін салыңдар.
х

2. f(x) = х3 – 3х функциясының [ -1; 1] кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші
мәндрін табыңдар.
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«Кездейсоқ шамалар жəне олардың сандық сипаттамалары» бөлімі бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Дискретті кездейсоқ
шаманың үлестірім
қатарын таба алады
Дискретті кездейсоқ
шаманың М(Х) және
D(X)-ны есептейді
Бернулли формуласын
қолдана алады
Барлығы

Тапсыр
маның
нӛмірі
1

2

3

Дескриптор

Балл

Дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім
қатарын жазады

5

Үлестірім заңы бойынша дискретті
кездейсоқ шаманың М(X) –дітабады
Үлестірім заңы бойынша дискретті
кездейсоқ шаманың D(X) –ны табады
Бернулли формуласын қолданып, оқиғаның
ықтималдығын табады

4
6
5
20

1-нҧсқа
1. Жәшікте 3 кӛк және 5 қызыл шар бар. Жәшіктен кӛк шар шыққанша бір
бірден кезекпен шарлар алынады. Х дискретті кездейсоқ шаманың –
алынған шарлар санының үлестірім қатарын құрастырыңдар.
2. Үлестірім қатары берілген Х дискретті кездейсоқ математикалық күтімі мен
дисперсиясын табыңдар:
xi

pi

1
0,4

2
0,3

3
0,3

3.
Кубикті бес рет лақтырғанда 2 ұпайның тура үш рет түсуінің
ықтималдығын табыңдар.
2-нҧсқа
1. Жәшікте 5 сары және 3 қызыл шар бар. Жәшіктен сары шар шыққанша бір
бірден кезекпен шарлар алынады. Х дискретті кездейсоқ шаманың –
алынған шарлар санының үлестірім қатарын тұғызыңдар.
2. Үлестірім қатары берілген Х дискретті кездейсоқ математикалық күтімі мен
дисперсиясын табыңдар:
xi
pi

1
0,3

2
0,3

3
0,4

3.
Кубикті бес рет лақтырғанда 3 ұпайның тура тӛрт рет түсуінің
ықтималдығын табыңдар.
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«Алғашқы функция және интеграл» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырыптар
Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Анықталмаған
интегралдың қасиеттері. Интегралдау әдістері. Қисықсызықты
трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл. Геометриялық
және физикалық есептер шығаруда анықталған интегралды
қолдану;
Оқыту мақсаттары
11.4.1.1 - алғашқы функцияның және анықталмаған интегралдың
анықтамаларын білу;
11.4.1.2 - анықталмаған интегралдың қасиеттерін және оларды
қолдануды білу;
11.4.1.3 – негізгі анықталмаған интегралдарды және оларды есеп
шығаруға қолдана білу;
11.4.1.4 – айнымалыны алмастыру әдісімен интегралды таба білу;
11.4.1.5 – бӛліктеп интегралдау әдісімен интегралды таба білу;
11.4.1.6 - қисықсызықты трапеция анықтамасын білу және оның
ауданын табу үшін Ньютона-Лейбниц формуласын қолдануды білу;
11.4.1.7 - анықталған интеграл ұғымын және анықталған интегралды
есептей білу;
11.4.1.8 – берілген сызықтармен шектелген жазық фигураның
ауданын таба білу;
11.4.1.9 – айналу денесінің кӛлемін анықталған интеграл кӛмегімен
есептеу формуласын білу және қолдану;
11.4.2.1 - анықталған интегралды жұмыс пен арақашықтықты
есептеуге берілген физикалық есептерді шығару үшін қолдану;
Бағалау ӛлшемдері
Білім алушы

 алғашқы функцияның және анықталмаған интегралдың
анықтамаларын біледі;
 анықталмаған интегралдың қасиеттерін және оларды қолдана
біледі;
 негізгі анықталмаған интегралдарды және оларды есеп
шығаруға қолдана біледі;
 айнымалыны алмастыру әдісімен интегралды таба біледі;
 бӛліктеп интегралдау әдісімен интегралды таба біледі;
 қисықсызықты трапеция анықтамасын және оның ауданын
табу үшін Ньютона-Лейбниц формуласын қолдануды біледі ;
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 анықталған интеграл ұғымын және анықталған интегралды
есептеуді біледі;
 берілген сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданын
таба біледі;
 айналу денелерінің кӛлемін табуға берілген формулаларды
және оларды кӛлемдерді есптеуге қолдана біледі;
 анықталған интегралды жұмысты, арақашықтықты табуға
берілген физикалық есептер шығаруда қолдана біледі;
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білім, қолданылу
Жоғары дәрежедегі дағдылар
Орындауға берілетін уақыт 25 минут
«Алғашқы функция және интеграл» тарауы бойынша берілетін
жҧмыстарды бағалау ӛлшемдері
Ескертпе. Оқушылардың дайындық деңгейін ескере отырып, бӛлім
бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар санын мұғалім ӛзгерте
алады.
Бағалау ӛлшемдері
алғашқы функцияның
және анықталмаған
интегралдың
анықтамаларын біледі;
анықталмаған
интегралдың қасиеттерін
және оларды қолдануды
біледі; негізгі
анықталмаған
интегралдарды және
оларды есеп шығаруға
қолдана біледі;
айнымалыны алмастыру
әдісімен интегралды таба
біледі;

бӛліктеп интегралдау
әдісімен интегралды таба
біледі ;

Тапсырма Дескриптор
Ұпайы
№
Ережелерді қолданып f(x) функциясының
1
1
алғашқы функциясын табады

2

3

4

Интегралдар кестесін және қасиеттерін
пайдаланып f(x) функциясының
интегралын табады

1

Айнымалыны алмастыру әдісімен және
жаңа айнымалы енгізу тәсілімен
интегралды табады
айнымалыны алмастыру әдісімен
интегралды табады

1

Бӛліктеп интегралдау әдісімен
интегралды табу формуласын біледі
және қолдана алады
Бӛліктеп интегралдау әдісімен
интегралды табады

1
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2

2

анықталған интеграл
ұғымын және анықталған
интегралды есептеуді
біледі;

анықталған интегралды
жұмысты,
арақашықтықты
табуға
берілген
физикалық
есептер
шығаруда
қолдана біледі;
берілген сызықтармен
шектелген жазық
фигураның ауданын
есептей алады;
айналу денелерінің
кӛлемін табуға берілген
формулаларды және
оларды кӛлемдерді
анықталған интеграл
кӛмегімен есептеуге
қолдана біледі;

5

6

7

8

Интеграл астындағы функцияның
алғашқы функциясын табады
Ньютона-Лейбниц формуласын
пайдаланып анықталған интегралды
табады
Анықталған интегралды есептейді
Жүрілген жолды табу үшін анықталған
интеграл құрастырады
Жүрілген жолды табады

1

Жазық фигураны салады
Жазық фигураның ауданын табу үшін
анықталған интеграл құрастырады
Жазық фигураның ауданын есептейді

1
2

Берілген сызықтармен шектелген жазық
фигураны салады
Составляет определенный интеграл для
вычисления объема тела вращения
вокруг оси Ох осінен айналғанда пайда
болған фигураның кӛлемін табуға
пайдаланылатын анықталған интеграл
құрастырады

1

Айналу денесінің кӛлемін есептейді
Барлық ҧпай саны
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1

2
1
1

2

3

2
25

«Математикалық статистика элементтері» тарауы бойынша жиынтық
бағалау
Тақырып
Басты және таңдалым жиынтықтары. Дискретті және интервалды
нұсқалық қатарлар. Кездейсоқ шамалардың таңдалым бойынша
сандық сипаттамаларын бағалау;
Оқыту мақсаттары
11.3.3.1 - математикалық статистиканың негізгі терминдерін білу
және түсіндіру;
11.3.3.2 - таңдап алынған шамалардан дискретті және интервалды
нұсқалық қатарлар құруды білу;
11.3.3.3 – нұсқалық қатардағы шамаларды берілген шарттарға
сәйкес сараптауды білу;
11.3.3.4 -кездейсоқ шамалардың таңдалым бойынша сандық
сипаттамаларын бағалауды білу;
Бағалау ӛлшемдері Білім алушы
 математикалық статистиканың негізгі терминдерін біледі және
түсінеді;
 таңдап алынған шамалардан дискретті және интервалды
нұсқалық қатарлар құру үшін талдай біледі;
 нұсқалық қатардағы шамаларды берілген шарттарға сәйкес
сараптай біледі;
 кездейсоқ шамалардың таңдалым бойынша сандық
сипаттамаларын бағалайды;
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білім, қолданылу
Жоғары дәрежедегі дағдылар
Орындауға берілетін уақыт 20 минут
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«Математикалық статистика элементтері» тарауы бойынша берілетін
жҧмыстарды бағалау ӛлшемдері
Бағалау ӛлшемдері
Таңдап алынған шамалардан
дискретті және интервалды
нұсқалық қатарлар құру үшін
талдай біледі;
Нұсқалық қатардағы
шамаларды берілген
шарттарға сәйкес сараптай
біледі;
Кездейсоқ шамалардың
таңдалым бойынша сандық
сипаттамаларын бағалайды;

Полигон (үлестіру
кӛпбұрышы) салады

Тапсырма Дескриптор
№
Нұсқалық қатарлар құрады
1
Таңдалым кӛлемін табады

2
3

4

5

Ұпайы
1
1

Салыстырмалы жиіліктің нұсқалық
қатарын табады;

2

Пайызбен берілген салыстырмалы
жиіліктің нұсқалық қатарын табады

1

Моданы табады

1

Арифметикалық ортаның мәнін
табады

2

Дисперсияның және орташа
квадраттық ауытқудың
формулаларын жазады

1

Полигон (үлестіру кӛпбұрышы)
салады

3

Барлық

119

12

Мазмҧны
Кіріспе ............................................................................................
1
«Алгебра және анализ бастамалары» пәні бойынша
(5-9-сыныптар) жаңартылған мазмұндағы оқу
бағдарламасының ерекшеліктері .............................................
2
«Алгебра және анализ бастамалары» пәнін оқытуды
ұйымдастырудың формалары мен әдістері ............................
3
«Алгебра және анализ бастамалары» пәнінен қысқа мерзімді
сабақ жоспарын әзірлеу және критериалды бағалау
бойынша әдістемелік ұсынымдар ..........................................
Қорытынды ....................................................................................
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ..................................................
Қосымша ........................................................................................
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3

5
18

31
111
112
113

Введение
Математическое образование играет важную роль в практической и в
духовной жизни. Практическая сторона математического образования связана с
формированием способов деятельности, а духовная сторона
связана с
интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей
культуры. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию
человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений,
восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
При
обучении
математике
важным
является
формирование
математического стиля мышления. В процессе математической деятельности в
систему приемов и методов человеческого мышления включаются индукция и
дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и
систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических
умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и
доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. При
изучении математики формируется алгоритмическое мышление и воспитание
умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые,
развиваются творческая и прикладная стороны мышления.
Математика, неоспоримо, является фундаментальной наукой и имеет
широкое применение в самых различных областях науки и техники. Среди
школьных предметов она является базой для предметов естественного цикла. А
изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с
математикой.
Содержательным отличием обновленных учебных программ является
принцип спиральности при проектировании содержания предмета, то есть
постепенного наращивания знаний и умений как по вертикали, так и
горизонтали (усложнение навыков по темам и по классам); иерархия целей
обучения по таксономии Блума, основанная на закономерностях познания и
классифицируемая по наиболее важным видам предметных операций;
педагогическое целеполагание по уровням образования и на протяжении всего
курса обучения, что позволяет максимально учесть внутрипредметные связи;
наличие «сквозных тем» между предметами как внутри одной образовательной
области, так и при реализации межпредметных связей; соответствие
содержания разделов и предложенных тем запросам времени, акцент на
формирование социальных навыков; технологизация учебного процесса в
форме долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов.
Отличительной особенностью новых учебных программ является их
направленность на формирование не только предметных знаний и умений, но и
навыков широкого спектра. Выстроенная система целей обучения является
основой развития следующих навыков широкого спектра: функциональное и
творческое применение знаний, критическое мышление, проведение
исследовательских работ, использование информационно-коммуникационных
технологий, применение различных способов коммуникации, умение работать в
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группе и индивидуально, решение проблем и принятие решений.
Важной характеристикой обновленных учебных программ является их
гибкость и универсальность. Определение количества часов, отводимых на
изучение разделов и тем в соответствующей четверти, оставлено на усмотрение
учителя.
В рамках реализации обновленного содержания образования необходимо
внедрять передовой опыт, новейшие технологии и подходы в преподавании и
обучении, в системе оценивания, усиливать эффективные пути внедрения
информационно-коммуникационных технологий, расширять использование
разнообразных цифровых образовательных ресурсов в обучении, межшкольное
сетевое взаимодействие, межшкольные учебные планы и программы, «обмен
учителями», мастер-классы по применению новых технологий в обучении
предметам в школе.
Данные методические рекомендации подготовлены в помощь учителям
общеобразовательных школ, преподающим математику в основном средней
школе.
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1 Особенности учебной программы обновленного содержания образования
по предмету «Алгебра и начала анализа» (10-11 классы)
В рамках обновленного содержания образования в образовательной
области «Математика и информатика» на уровне общего среднего образования
изучаются следующие предметы: «Алгебра и начала анализа» (общественногуманитарное направления - ОГН) – 10-11 классы; «Алгебра и начала анализа»
(естественно-математическое направление - ЕМН) – 10-11 классы [1].
Согласно Типовым учебным планам обновленного содержания предмет
«Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов по двум направлениям является
обязательным предметом инвариантного компонента [2].
Учебные программы уровня общего среднего образования, в том числе
учебные
программы
общественно-гуманитарного
и
естественноматематического направлений по предмету «Алгебра и начала анализа» для
10-11 классов направлены на развитие способностей критического мышления и
навыков самостоятельного поиска информации [3, 4].
Содержательные линии курса математики ориентированы на
систематизацию и развитие представлений обучающихся о математических
закономерностях окружающего мира, осознание ими того, что математические
средства и методы применяются для описания и исследования явлений и
процессов практически во всех областях знаний.
Содержание учебного предмета «Алгебра и начала анализа» направлено
на развитие у обучающихся математической культуры и системы
математических знаний и умений, необходимых для успешного обучения на
следующих уровнях образования, а также решения практических задач.
В содержании учебных предметов предусмотрено дальнейшее развитие
учебных, познавательных и общих интеллектуальных умений. Такие умения,
как сравнение, классификация, обобщение, анализ, синтез, абстрагирование,
конкретизация, используются для формулировки проблемы, выдвижения и
проверки гипотезы в ходе осмысления математических закономерностей.
Содержание учебных предметов структурируется по основным разделам
математики, охватывающим темы школьного курса математики в зависимости
от направления обучения (таблица 1).
Таблица 1 – Наименование разделов по направлениям
Естественно-математическое
направление
Числа
Алгебра
Статистика и теория вероятностей
Математическое
моделирование
анализ

Общественно-гуманитарное направление
Алгебра
Статистика и теория вероятностей
и Математическое моделирование и анализ
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Типовые учебные программы обновленного содержания по предмету
«Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов разработаны по направлениям
обучения (схема 1) [2, 3].
Наименование типовых учебных программах

Типовая учебная программа
по предмету
«Алгебра и начала анализа»
для 10-11 классов
общественно-гуманитарного
направления
уровня общего среднего образования
по обновленному содержанию

Типовая учебная программа
по предмету
«Алгебра и начала анализа»
для 10-11 классов
естественно-математического
направления
уровня общего среднего образования
по обновленному содержанию

Схема 1 – Наименования Типовых учебных программах
Рассмотрим особенности структуры Типовых учебных программ
обновленного содержания и базового содержания учебного предмета «Алгебра
и начала анализа» для 10-11 классов по направлениям обучения.
І. Структура Типовых учебных программ
Типовые учебные программы обновленного содержания состоят из трех
глав, а также долгосрочного плана, который дан как приложение к учебным
программам.
На схеме 2 представлены наменования глав Типовых учебных программ
обновленного содержания.
Глава 1– Общие положения

Глава 2 – Организация содержания
учебного предмета
Структура
Типовых учебных программ

Глава 3 – Система целей обучения

Долгосрочный план по реализации
Типовой учебной программы по
обновленному содержанию

Схема 2 – Структура Типовых учебных программ
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Остановимся на каждом из разделов.
Глава 1.
Учебная программа разработана в соответствии с Государственным
общеобязательным стандартом общего среднего образования согласно
приложению 4 к «Государственным общеобязательным стандартам
образования всех уровней образования», утвержденным приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 и
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 мая 2019
года № 205 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 "Об
утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего
среднего образования Республики Казахстан» [1, 2].
В данной главе прописаны цели и задачи обучения учебному предмету.
Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» на уровне общего среднего
образования является обязательным предметом инвариатного компонента
Типовых учебных планов (ТУП) для 10-11 классов обновленного содержания
по двум направлениям обучения.
Изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» естественноматематического направления предоставляет наиболее эффективные методы
для формирования функциональной грамотности обучаемых и способствует
развитию логического, абстрактного, пространственного, критического
мышления, освоению научных методов познания действительности, осознанию
практической значимости математики.
Применение математического языка при обосновании выводов в
рассуждениях требует от учащихся свободного использования математической
терминологии, логических конструкций и символов, что способствует
формированию общей культуры человека.
Изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» общественногуманитарного направления предоставляет наиболее эффективные методы для
формирования функциональной грамотности обучаемых, которая определяется
практической значимостью математики, еѐ возможностями в формировании и
развитии логического и критического мышления человека. Освоение
учащимися основ математических знаний и умений, необходимых для изучения
естественнонаучных дисциплин, способствует формированию целостного
представления об окружающем мире.
Целью
изучения учебного предмета «Алгебра и начала анализа»
естественно-математического
направления
является
овладение
математическими знаниями, необходимыми для применения в практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования;
интеллектуальное
развитие
учащихся
на
основе
общечеловеческих ценностей и лучших традиций национальной культуры.
Целью
изучения учебного предмета «Алгебра и начала анализа»
общественно-гуманитарного направления является интеллектуальное развитие
учащихся, формирование качеств мышления, необходимых человеку для
свободной ориентации в современном мире; овладение математическими
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знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для
изучения смежных дисциплин, для продолжения образования.
Соответственно цели задачи обучения предмета «Алгебра и начала
анализа» по направлениям обучения (таблица 2).
Таблица 2 – Задачи обучения
Естественно-математическое
направление
Способствовать
дальнейшему
формированию
и
развитию
математических знаний, умений и
навыков по разделам программы:
«Числа», «Алгебра», «Статистика и
теория
вероятностей»,
«Математическое моделирование и
анализ»

Общественно-гуманитарное
направление
способствовать
формированию
и
развитию
математических
знаний,
умений и навыков по разделам
программы: «Алгебра», «Статистика и
теория
вероятностей»,
«Математическое моделирование и
анализ»;

содействовать развитию навыков содействовать
применению
применения математического языка математического языка и основных
и основных математических законов; математических законов, изучению
количественных
отношений
и пространственных форм для решения
задач в различных контекстах
содействовать
количественных
и
пространственных
решения
задач
в
контекстах;

изучению
отношений
форм
для
различных

направлять
знания
учащихся
на
создание
математических
моделей
с целью решения задач, и обратно,
интерпретировать
математические
модели, которые описывают реальные
процессы

развивать
навыки
создания
и развивать логическое и критическое
интерпретации
математических мышление, творческие способности для
моделей реальных процессов;
подбора подходящих математических
методов при решении практических
задач, оценки полученных результатов
и установления их достоверности
развивать
навыки
применения
математических
методов
для
исследования и решения задач в
различных теоретических областях
и практической деятельности;

развивать коммуникативные навыки, в
том числе способность передавать
информацию точно и грамотно, а также
использовать
информацию
из
различных
источников,
включая
публикации и электронные средства

развивать логическое и критическое развивать личностные качества, такие
мышление, творческие способности; как независимость, ответственность,
инициативность,
настойчивость,
толерантность, необходимые как для
самостоятельной работы, так и для
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работы в команде
развивать коммуникативные навыки,
навыки поиска и использования
информации
из
различных
источников;

развивать
навыки
использования
информационно-коммуникационных
технологий в процессе обучения
математике

развивать
личностные
качества,
такие
как
независимость,
ответственность,
инициативность,
настойчивость
и
толерантность,
необходимые
как
для
самостоятельной работы, так и для
работы в команде
обеспечить понимание значимости
математики
для
общественного
прогресса
развивать навыки использования
информационно-коммуникационных
технологий в процессе обучения
математике

Глава 2.
Во второй главе указан объем учебной нагрузки, отводимый на изучение
учебных предметов «Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов, базовое
содержание предмета по каждому классу, разделы и подразделы школьной
математики.
В таблице 3 приведен объем учебной нагрузки по предмету «Алгебра и
начала анализа» в 10-11 классах общественно-гуманитарного и естественноматематическим направлениям соответственно Типовым учебным планам,
утвержденными приказом Министра образования и науки республики
Казахстан от 15 мая 2019 года № 205 «О внесении дополнений в приказ
Министра образования и науки республики Казахстан от 8 ноября 2012 года №
500 «Об утверждении Типовых учебных планов начального, основного
среднего, общего среднего образования Республики Казахстан» [2].
Таблица 3 – Объем учебной нагрузки
Наименование
предмета
Алгебра
и начала
анализа

Класс

10

Направление
обучения
Естественноматематическое
направление

127

Общая нагрузка, часы
Недельная

Годовая

4

136

Алгебра
и начала
анализа
Алгебра
и начала
анализа
Алгебра
и начала
анализа

10

11

11

Общественно
гуманитарное
направление
Естественноматематическое
направление
Общественно
гуманитарное
направление

3

102

4

136

3

102

Из таблицы 3 видим, что в рамках обновленного содержания образования
на уровне общего среднего образования количество часов, отведенных на
изучение предмета «Алгебра и начала анализа» в 10-11 классах общественногуманитарного направления по сравнению с Типовыми учебными планами 2012
года осталось прежним, а количество часов, отведенных на изучение предмета
«Алгебра и начала анализа» в 10-11 классах естественно-математического
направления по сравнению с Типовыми учебными планами 2012 года
увеличилось на 1 час.
Содержание учебных программ в рамках обновления содержания
образования по учебному предмету «Алгебра и начала анализа» для 10-11
классов организовано по разделам обучения.
Рассмотрим разделы и подразделы отдельно по направлениям обучения.
Наименование разделов и подразделов естественно-математического
направлении даны в схеме 3, наименование разделов и подразделов
общественно-гуманитарного направления – в схеме 4.
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Операции
над
числами

Понятие
о числах и
величинах

Раздел
«Числа»

Статистика
и анализ
данных

Основы
теории
вероятностей

Основы
комбинаторики

Раздел
«Статистика и
теория вероятностей»
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Схема 3 – Разделы и подразделы учебной программы (ЕМН)

Тригонометрия

Уравнения и
неравенства, их
системы и
совокупности

Алгебраические
выражения
и их
преобразования

Раздел
«Алгебра»

Разделы и подразделы
учебной программы «Алгебра и начала анализа»
для 10-11 классов
естественно-математического направления

Математический
язык и
математическая
модель

Решение задач
с помощью
математического
моделирования

Начала
математического
анализа

Раздел
«Математическое
моделирование и анализ»

Тригонометрия

Уравнения и
неравенства, их
системы и
совокупности

Алгебраические
выражения
и их
преобразования

Раздел
«Алгебра»
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Схема 4 – Разделы и подразделы учебной программы (ОГН)

Статистика
и анализ
данных

Основы
теории
вероятностей

Раздел
«Статистика и
теория вероятностей»

Разделы и подразделы
учебной программы «Алгебра и начала анализа»
для 10-11 классов
общественно-гуманитарное направления

Математический
язык и
математическая
модель

Решение задач
с помощью
математического
моделирования

Начала
математического
анализа

Раздел
«Математическое
моделирование и анализ»

Из схем 3 и 4 видим, количество разделов естественно-математического
направления больше, чем в общественно-гуманитарном направлении. В
естественно-математического направлении (ЕМН) более шире изучаются
разделы, которые включены и в базовое содержание общественногуманитарного направления. А также базовое содержание ЕМН дополнено
новыми разделами.
Остановимся на дополнениях в разделах и новых разделах учебного
предмета «Алгебра и начала анализа» в рамках обновленного содержания
образования по направлениям обучения. Сравнение базового содержания
учебных программ по предмету «Алгебра и начала анализа» 2013 и 2017 годов
приведены в таблицах 4 и 5 [3, 4].
Таблица 4 – Базавое содержание
Естественно-математическое направление
2013
2017
10 класс
Функция, ее свойства и график
Функция, ее свойства и график
Тригонометрические функции
Тригонометрические функции
Обратные тригонометрические функции
Тригонометрические уравнения и Тригонометрические уравнения
неравенства
Тригонометрические неравенства
Вероятность
Многочлены
Производная
Предел функции и непрерывность
Производная
Применение производной

Применение производной
Случайные величины и их числовые
характеристики

Комбинаторика и бином Ньютона
11 класс
Первообразная и интеграл
Первообразная и интеграл
Степени и корни. Степенная функция
Степени и корни. Степенная функция
Иррациональные уравнения
Иррациональные
уравнения
и
неравенства
Комплексные числа
Показательная и логарифмическая Показательная
и
логарифмическая
функции
функции
Показательные и логарифмические Показательные
и
логарифми-ческие
уравнения и неравенства
уравнения и неравенства
Уравнения и нерваенства, системы
уравнений и неравенств
Элементы математической статистики
Вероятность
Дифференциальные уравнения
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Таблица 5 – Базавое содержание
Общественно-гуманитарное направление
2013
2017
Функция, ее свойства и график
Тригонометрические функции
Тригонометрические уравнения
неравенства
Производная
Применение производной

10 класс
Функция, ее свойства и график
Тригонометрические функции
и Тригонометрические
уравнения
и
неравенства
Вероятность
Производная
Применение производной
Случайные величины и их числовые
характеристики

Комбинаторика и бином Ньютона
11 класс
Первообразная и интеграл
Первообразная и интеграл
Степени и корни. Степенная функция
Степени и корни. Степенная функция
Иррациональные уравнения
Иррациональные уравнения
Показательная и логарифмическая Показательная
и
логарифмическая
функции
функции
Показательные и логарифмические Показательные
и
логарифмические
уравнения и неравенства
уравнения и неравенства
Элементы математической статистики
Вероятность

Цели обучения, включенные с целью расширения разделов в 10-11
классах естественно-математического направления отражены в таблице 6.
Таблица 6 – Новые цели обучения в 10-11 классах естественноматематического направления
Разделы

Цели обучения
10 класс

Функция, ее свойства и
ax  b
, c  0 дробно10.4.1.5 - определять свойства y 
график
cx  d
линейной функции и строить ее график
Обратные
тригонометрические
функции

10.2.3.5
строить
графики
обратных
тригонометрических функций
10.2.3.6 - выполнять преобразования выражений,
содержащих обратные тригонометрические функции;
10.2.3.7 - уметь решать простейшие уравнения,
содержащие обратные тригонометрические функции

Вероятность

10.3.2.5 - знать формулу полной вероятности и
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применять ее при решении задач;
10.3.2.8 - использовать формулу Бернулли и ее
следствия при решении задач;
10.4.2.3, - составлять вероятностные модели реальных
явлений и процессов
Предел
функции
непрерывность

Производная
Применение
производной

и 10.4.1.14

применять
методы
раскрытия
0 
неопределенностей вида , и    при вычислении
0 
пределов;
10.4.1.15 - вычислять пределы, применяя первый
замечательный предел
10.4.1.24
находить
производные
обратных
тригонометрических функций
-

10.4.1.30 - находить вторую производную функции;
10.4.1.31 - знать определение точки перегиба графика
функции и необходимое и достаточное условие
выпуклости вверх (вниз) графика функции на
интервале;
10.4.1.32 - уметь находить интервалы выпуклости
вверх (вниз) графика функции

Случайные величины и 10.3.2.16 - распознавать виды распределения
их
числовые дискретных случайных величин: биномиальное
характеристики
распределение,
геометрическое
распределение,
гипергеометрическое распределение;
10.3.2.17 - знать формулировку закона больших чисел
Первообразная
интеграл
Элементы
математической
статистики

11 класс
и 11.4.1.4 - находить интеграл, используя метод замены
переменной;
11.4.1.5 - находить интеграл, используя метод
интегрирования по частям
11.3.3.2 - обрабатывать выборочные данные для
составления
дискретных
и
интервальных
вариационных рядов;
11.3.3.3 - анализировать данные вариационного ряда в
соответствии с заданным условием;
11.3.3.4 - оценивать числовые характеристики
случайных величин по выборочным данным

На уровне основного среднего образования изуается раздел
«Многочлены». В 10-11 классах естественно-математического направления
раздел «Многочлены» расматривается более шире. А именно, в этом разделе
рассматриваются следующие цели обучения:
10.2.1.1 - знать определение многочлена с несколькими переменными и
приводить его к стандартному виду, определять степень многочлена
стандартного вида;
10.2.1.2 - уметь распознавать симметрические и однородные многочлены;
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10.2.1.3 - уметь распознавать многочлен с одной переменной и приводить
его к стандартному виду;
10.2.1.4 - находить старший коэффициент, степень и свободный член
многочлена с одной переменной;
10.2.1.5 - находить корни многочлена с одной переменной методом
разложения его на множители;
10.2.1.6 - использовать формулы
для разложения
многочленов на множители при
;
10.2.1.7 - выполнять деление «уголком» многочлена на многочлен;
10.2.1.8 - применять теорему Безу и ее следствия при решении задач;
10.2.1.9 - применять различные способы нахождения корней
симметрических и однородных многочленов;
10.2.1.10 - применять схему Горнера для нахождения корней многочлена;
10.2.1.13 - знать метод неопределѐнных коэффициентов и применять его
при разложении многочлена на множители;
10.2.1.11 - применять теорему о рациональном корне многочлена с одной
переменной с целыми коэффициентами для нахождения его корней;
10.2.2.1 - применять метод разложение на множители при решении
уравнений высших степеней;
10.2.2.2 - применять метод введения новой переменной при решении
уравнений высших степеней;
10.2.1.12 - знать обобщенную теорему Виета и применять ее к
многочленам третьего порядка;
В общественно-гуманитарном направлении изучение множество чисел
ограничивается множеством действительных чисел, то в естественноматематическом направлении рассматривается еще одно множество чисел –
множество комплексных чисел. Данный раздел как пропедевтической
материал, поэтому он ограничивается следующими целями обучения:
11.1.1.1 - знать определение комплексного числа и его модуля;
11.1.1.2 - уметь изображать комплексное число на комплексной
плоскости;
11.1.1.3 - знать определение сопряженных комплексных чисел и их
свойства;
11.1.2.1 - выполнять арифметические действия над комплексными
числами в алгебраической форме;
11.1.2.2 - применять закономерность значения in при возведении в целую
степень комплексного числа в алгебраической форме;
11.1.2.3 - уметь извлекать квадратный корень из комплексного числа;
11.1.2.4 - решать квадратные уравнения на множестве комплексных
чисел;
11.1.2.5 - знать основную теорему алгебры и еѐ следствия;
Базовое
содержание
естественно-математического
направления
расширена еще одним видом уравнений – дифференциальные уравнения.
Раздел «Дифференциальные уравнения» включает такие темы: «Основные
сведения о дифференциальных уравнениях», «Дифференциальные уравнения
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первого порядка c разделяющимися переменными», «Линейные однородные
дифференциальные
уравнения
второго
порядка
с
постоянными
коэффициентами», которые нацелены на следующие цели обучения:
11.4.1.22 - знать основные понятия о дифференциальных уравнениях;
11.4.1.23 - знать определения частного и общего решений
дифференциального уравнения;
11.4.1.24 - решать дифференциальные уравнения с разделяющимися
переменными;
11.4.3.1 - применять дифференциальные уравнения при решении
физических задач;
11.4.1.25 - решать линейные однородные дифференциальные уравнения
второго порядка (вида ay''+by'+cy=0 ,где a,b,c - постоянные);
11.4.3.2 - составлять и решать уравнение гармонического колебания.
Таким образом, базовые содержание учебного предмета «Алгебра и
начала анализа» естественно-математического направления направлена на
подготовку выпускника, которому необходимы глубокие математические
знания для продолжения свого обучения в технических, экономических и др.
вузах.

135

2 Формы и методы организации обучения по предмету «Алгебра и начала
анализа»
Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся и воспитанников по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенциями, развитию способностей, приобретению опыта применения
знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения знаний в
течение всей жизни.
Формы обучения - виды учебных занятий, способы организации учебной
деятельности обучающихся, направленные на овладение целей обучения, а
также на воспитание и развитие учащихся в процессе обучения.
Процесс обучения- это развивающий процесс. Для формирования
системы мышления учащихся учитель должен понимать сущность, структуру,
логику функционирования и развития учебного процесса в школе. Для
понимания сущности обучения необходимо определить основные компоненты
процесса обучения.
Процесс обучения выступает как совместная деятельность учителя и
ученика. Например, учитель ставит цели, дает информацию, организует,
поощряет, проводит коррекционную работу и контролирует деятельность
учащегося, а ученик осваивает содержание программного образования, виды
деятельности. Поэтому мы наблюдаем взаимосвязь и обусловленность
обоюдного характера процесса обучения.
Эта двусторонняя деятельность направлена на освоение определенного
содержания, т. е. третьим компонентом является содержание знаний. Эти три
компонента (учитель, ученик, содержание образования) отражают только
внешний характер. Под ними лежит суть скрытого внутреннего движущейся
силы.
Предмет обучения - это организованный процесс, предполагающий
развитие
личности
учащегося
на
основе
системного
усвоения
целенаправленных, научных знаний, деятельности, духовной, материальной
культуры.
Структура процесса обучения в школе включает следующие компоненты:
1) целевой компонент-цели и задачи обучения;
2) содержательный компонент – совокупность знаний, умений, навыков,
приобретенных учащимися, составляющих содержание образования;
3) процессуальный компонент-характеризуется средствами, формами,
методами и способами обучения в реализации целей и задач обучения.
Основной формой организации учебного процесса в школе является урок.
В ходе занятия будут реализовываться вышеперечисленные компоненты.
Как известно, основными видами занятий являются : комбинированный
урок, урок усвоения новых знаний, урок закрепления читаемого материала,
урок повторения, урок систематизации и накопления нового материала, урок
проверки и оценки знаний.
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Последовательность этапов урока зависит от метода или способа
обучения, установленных дидактических и психологических требований,
модели построения урока.
К дидактическим требованиям:
- ориентация процесса урока на решение задач всестороннего и
гармоничного развития личности;
- обеспечение единства учебно - познавательной активности и
потребности учащихся;
- реализация всех дидактических принципов на уроке;
- создание условий для успешного усвоения учащимися учебного
материала в процессе урока и др.
Учитель с дидактическими способностями может при необходимости
адаптировать учебный материал, дать сложный-легкий, сложный-простой,
неясный-понятный.
К психологическим требованиям:
- взаимодействие учителя с учащимися в учебном процессе, умение
оказывать психологическую поддержку в организации взаимодействия и
взаимодействия в совместной деятельности;
- сохранение психологического здоровья учащихся;
- создание благоприятных социально- психологических условий для
обучения , развития учащихся;
- развивать активность каждого ученика, оценивать соответствие их
желаний и возможностей друг другу;
- дать ученикам более понятный учебный материал, дать им материал или
проблему в ясной и понятной форме, проявить интерес к предмету, развивать
их способности к самостоятельному мышлению;
- раскрытие индивидуальных и творческих способностей учащихся в
учебном процессе и др.
Составной частью структуры урока является подготовка учителя к уроку.
Это изучение педагогической, методической литературы, анализ учебных
программ, передового педагогического опыта, составление содержания
учебного материала, планирование уроков и создание дидактических условий.
Учитель должен придерживаться следующей последовательности при
подготовке к уроку:
- подготовка содержания учебного материала в соответствии с целями
обучения;
- определение дидактических задач урока;
- выбор эффективных способов и методов обучения;
- составление кратковременного плана занятий;
- анализ применения дидактических средств.
Учитель использует в учебном процессе словарные, наглядные или
практические методы, методы репродуктивного или исследовательского,
эвристического или проблемного изложения, контроля и самоконтроля
управления самостоятельной работой.
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Кроме того, учитель эффективно использует несколько активных методов
обучения при реализации обновленного содержания образования.
При выборе методов обучения руководствуются следующими
критериями:
- соответствие методов целям и задачам обучения;
- соответствие методов принципам обучения;
- соответствие методов содержанию читаемой темы;
- соответствие методов учебным возможностям учащихся, т. е.
возрастные особенности, физическое и психическое развитие;
- соответствие методов техническим условиям и времени, отведенному
для обучения;
- соответствие методов возможностям учителя, то есть теоретическая и
практическая подготовка учителя , личностные качества и т. д.
Следовательно, активные методы обучения-это способы совместной
деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач обучения, т.
е. дидактических задач.
Изучение математики имеет важное значение для эффективного
использования активных методов обучения в развитии логического,
эвристического, творческого мышления и самостоятельной деятельности
учащихся.
В процессе обучения математике учителям важно обратить внимание на
развитие качеств личности посредством использования активных методов
обучения:
 выслушивание мнения каждого обучающегося и признание важности
использования уже имеющихся знаний, умений и навыков с целью их развития;
 развивающее обучение обучающихся с помощью тщательно
подобранных математических заданий и видов деятельности;
 поддержка обучения обучающихся посредством оценивания для
обучения (assessment for learning);
 поощрение активного обучения, основанного на исследовательском
подходе и исследований обучающихся;
 развитие навыков критического мышления обучающихся;
 организация работы, как всего класса, так и индивидуальной и
групповой деятельностей.
Педагогические подходы в обучении математике включают в себя
использование:
 проблемного обучения;
 групповой формы работы;
 взаимообучения обучающихся (внутри класса и между классами);
 практической и творческой деятельности (работа с такими
материалами, как пластилин, стекло, дерево, конструктор различных
геометрических моделей);
 частично-поискового метода (решение задач, требующих выполнения
поиска, использования дополнительного материала);
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 исследовательского подхода (что я знаю, что хочу узнать, чему
научился);
 активных методов обучения;
 дифференцированного подхода;
 систематического мониторинга учебных достижений обучающихся;
 ценностно-ориентированного подхода;
 личностно-ориентированного подхода.
Понимание организации обучения дает возможность определить всю
систему, весь понятийно-категориальный аппарат дидактики во взаимосвязи:
«обучение» и «образование», «организационные формы» и «методы обучения»,
«принципы обучения» и др. А это ведет к решению вопросов о новых и
традиционных образовательных технологиях, целесообразности их применения
и перспективности, так как оно зависит от правильного понимания форм и
методов обучения, научная теория форм и методов обучения целиком зависит
от понимания материальности процесса обучения и его сущности.
Следовательно, обучение - это прежде всего, организованное общение
между теми, кто имеет знания и опыт, и теми, кто их приобретает. Такое
описание метода обучения представляет собой весь процесс обучения в целом, а
не какую-то его часть. Определение и описание обучения включает следующее:
цель, задачи обучения, средства обучения, руководство учителя, организация
деятельности обучающихся, изменения в процессе обучения, результаты или
достигнутая цель.
В этом и состоит сущность метода обучения, что она относится не к
какой-то внутренней или внешней стороне, охватывает не часть (опрос,
изложение нового материала, закрепление, самостоятельная работа
обучающихся, контроль) процесса обучения, а весь процесс обучения, в
целом [5].
В мерах по обновлению содержания среднего образования центральное
внимание уделяется навыкам, имеющим широкий спектр применения в
современной жизни. Основываясь на общечеловеческих и этнокультурных
ценностях, эти навыки позволяют обучающимся решать проблемы как
учебного, так и жизненного характера. «Навыки широкого спектра» состоят из
следующих видов деятельности: творческое применение знаний; критическое
мышление; выполнение исследовательских работ; использование ИКТ;
применение способов коммуникативного общения, включая языковые навыки;
умение работать в группе и индивидуально.
Программа в условиях обновления отличается тем, что учебные
достижения имеют продуктивный характер, а учебный процесс характеризуется
активной деятельностью самих обучающихся по «добыванию» знаний на
каждом уроке. В этих условиях ученик – субъект познания, а учитель выступает
организатором познавательной деятельности обучающихся.
Необходимо стремиться к тому, чтобы каждого школьника, вне
зависимости от возраста и успешности, воспринимали как личность. Именно в
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этом заключается педагогический аспект обновления содержания образования,
когда цели обучения становятся общими для ученика и учителя.
Для достижения этого важным является создание дружелюбной среды,
благоприятной для развития обучающегося.
Обучение учебным предметам по обновленному содержанию предлагает:
– смещение акцентов с обучения, направленного на передачу факто
логического материала энциклопедического характера, на обучение способам
получения информации;
– саморегуляция личности, способной к сотрудничеству и
самостоятельности;
– формирование умения самостоятельно добывать, анализировать и
эффективно использовать информацию;
– отход от традиционной организации учебного процесса, когда, прежде
всего, определялось содержание образования, отражаемое в учебных
программах, и акцентирование на ожидаемых результатах, определяемых по
образовательным областям и отражающих деятельностный аспект, т.е.
обучюащиеся
«знают»,
«понимают»,
«применяют»,
«анализируют»,
«синтезируют», «оценивают».
В условиях обновления содержания школьного образования меняются
формы и методы организации обучения учебных предметов. Процесс обучения
предмета имеет следующие особенности: ученику не даются знания в готовом
виде, а знания добываются обучающимся самостоятельно, через
организованнную учителем коллаборативную среду, поисковую деятельность.
Современный урок представляет собой следующее:
1. Открытие истины, поиск истины и ее осмысление. Это
организованное духовное общение, содержанием которого является научное
знание, а результатом - интеллект каждого субъекта, духовное обогащение.
Истина не вкладывается в ученика как в мешок, истина постигается,
наполняется личностным смыслом. Приемы: недописанный тезис, трансляция
«я» учителя, мотивация.
2. Часть жизни ребенка и его проживание должно формироваться на
уровне высокой общечеловеческой культуры. Формирование поведенческих
привычек, таких как приветствие, взаимное внимание, доброжелательность,
этикет. Воспитание - это вхождение ребенка в современную культуру
совместно с учителем и с его помощью.
3. Свободный урок, порожденный стремлением гуманизировать
действительность, признать человека как наивысшую ценность, предоставить
свободу для индивидуального развития. Ученик всегда выступает в роли цели и
никогда в роли средства.
4. Создание ситуации успеха, субъективное переживание человеком
личных
достижений.
Приемы:
оценка
детали,
снятие
страха,
доброжелательность, не сравнивать с другими.
5. Полоролевое (гендерное) воспитание.
6. Организация групповой деятельности.
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7. Гармоничный урок, соответствие содержательной стороны урока и
его внешней формы, чувство меры. Благоприятная психологическая атмосфера
урока. Приемы: корректировка педагогических ситуаций, игры, приемы
саморегуляции, привнесение ценностей - утвердить истину, проявить добро,
обозначить красоту.
Предлагаем следующий алгоритм проектирования уроков:
1. По учебной программе предмета определяется цель и задачи урока в
виде предметных результатов.
2. Для достижения цели и задач подбирается соответствующий вид / виды
активных и интерактивных методов обучения (их обзор и соответствие целям
урока представлен далее по тексту).
3. Планируются этапы урока, связанные по времени, видам деятельности
и ресурсам. Структура каждого урока включает следующие компоненты:
1) целевые установки урока, сформулированные в доступной для
обучающегося форме («Что узнаем, чему научимся»);
2) задание / задания для актуализации знаний и умений, необходимых для
работы на уроке;
3) систему заданий для освоения нового содержания и его применения,
включающую текстовой и иллюстративный материал (работа с текстом и
иллюстрациями, работа в классе);
4) краткий вывод по содержанию урока («Сделаем вывод», работа в
классе);
5) вопросы и задания для организации контрольно-оценочной
деятельности (вопросы для самоконтроля).
6) Выдача домашнего задания (домашние и творческие задания).
В этой связи, определяющими в формулировке цели преподавания и
обучения должны стать такие вопросы: какими знаниями должны, на Ваш
взгляд, обладать ученики? какие ключевые идеи должны понять ученики? какие
вопросы должны быть исследованы и проанализированы учениками? При этом
результаты обучения должны быть ориентированы на ученика.
Сегодня часто используют пассивные, активные и интерактивные методы
и приемы обучения.
1. Пассивные: где обучающиеся выступают в роли «объекта» обучения,
который должен усвоить и воспроизвести материал, который передается им
учителем - источником знаний. Основные методы - это лекция, чтение,
опрос [5].
2. Активные методы обучения - это методы, которые побуждают
обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в
процессе овладения учебным материалом.
Активное обучение предполагает использование такой системы методов,
которая направлена, главным образом, не на изложение преподавателем
готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное
овладение обучающимися знаниями и умениями в процессе активной
мыслительной и практической деятельности [5].
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Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия «учитель
= ученик». Из названия понятно, что это такие методы, которые предполагают
равнозначное участие учителя и обучающихся в учебном процессе. То есть,
обучающиеся выступают как равные участники и создатели урока.
Признаки активных методов обучения:
– активизация
мышления, причем обучающийся вынужден быть
активным;
– длительное
время активности, т.е. обучающийся работает не
эпизодически, а в течение всего учебного процесса;
– самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных задач;
– мотивированность к обучению.
В процессе обучения педагог может выбирать как один активный метод,
так и использовать комбинацию нескольких. Но успех зависит от системности
и соотношения выбранных методов и поставленных задач.
Рассмотрим самые распространенные методы активного обучения:
Проблемная лекция. В отличие от традиционной, передача знаний
во время проблемной лекции происходит не в пассивной форме. То есть
учитель не преподносит готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и
обозначает проблему. Правила выводят сами обучающиеся. Этот метод
достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного опыта
логических рассуждений [5].
К активным методам обучения относятся цифровые, числовые диктанты,
головоломки, ребусы, синквейны, задания на поиск «лишнего» в предложенном
списке понятий, на определение и восстановление связей между терминами или
действиями, поиск географических ошибок в тексте, восстановление текста с
пропущенными понятиями и др. В каждом школьном курсе есть темы,
позволяющие включить в урок элементы занимательности, «разбавить»
сложный материал, снизить эмоциональную нагрузку, помочь в усвоении
новых терминов и понятий.
Интерактивные. От англ. (inter – «между»; act – «действие») дословный
перевод обозначает интерактивные методы, позволяющие учиться
взаимодействовать между собой; а интерактивное обучение – обучение,
построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Эти
методы наиболее соответствуют личностно- ориентированному подходу, так
как они предполагают сообучение (коллективное, обучение в сотрудничестве),
причем и обучающийся и педагог являются субъектами учебного процесса.
Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера
группы, фасилитатора, создателя условий для инициативы учащихся [6].
Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом
взаимодействии обучающихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как
большинство интерактивных упражнений обращается к опыту самого
обучающегося, причем не только учебному, школьному. Новое знание, умение
формируется на основе такого опыта.
Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия «учитель =
ученик» и «ученик = ученик». То есть теперь не только учитель привлекает
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детей к процессу обучения, но и сами обучающиеся, взаимодействуя друг с
другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель лишь выполняет роль
помощника. Его задача - создать условия для инициативы детей.
Задачи интерактивных методов обучения
– научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке
правильного решения ситуации.
– научить работать в команде: уважать чужое мнение, проявлять
толерантность к другой точке зрения.
– научить
формировать собственное мнение, опирающееся на
определенные факты.
Методы и приемы интерактивного обучения. Все активные и
интерактивные методы обучения призваны решать главную задачу,
сформулированную ГОСО - научить ребенка учиться. Гораздо важнее
развивать критическое мышление, основанное на анализе ситуации,
самостоятельном поиске информации, построению логической цепочки и
принятию взвешенного и аргументированного решения.
Выбор метода зависит от многих условий: цели обучения; уровня
подготовленности обучающихся; возраста обучающихся; времени, отведенного
на изучение материала; оснащенности школы; теоретической и практической
подготовленности учителя.
Пассивные, активные и интерактивные методы также хорошо
иллюстрируются в таксономии Блума, это таблица уровней и целей обучения и
развития познавательных навыков, разработанная группой американских
психологов и педагогов под руководством профессора Бенджамина Блума.
Термин «таксономия» означает систематизацию объектов по определенным
критериям с целью создания определенной последовательности (иерархии).
Блум предложил иерархию учебных целей по их сложности. Таблица
используется учителями практиками, и показывает, что уровень знаний
(информации) является лишь начальным этапом в обучении (хотя и
обязательным, базовым). Обучение должно продолжаться дальше, и педагог
должен ставить перед собой и другие цели.
Использование ИКТ в процессе обучения математике включает в себя:
 создание сайтов (блогов) для проектной деятельности, решения
исследовательских задач, составления заданий, обмена информацией и
мнениями (нестандартные задачи, проекты, «задача недели»);
 создание видео о процессе выполнения математического задания
(создание геометрических фигур, работа оригами и др.);
 составление оценочных заданий с помощью специальных программ;
 самостоятельное построение графиков, геометрических чертежей
обучающимися;
 развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы, связанной с
поиском информации, еѐ отбором, сравнением и установлением связей и
различий между фактами и явлениями;
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 обеспечение наглядности при изучении различных разделов
математики (например, геометрии при помощи программного обеспечения
GeoGebra, 1C математический конструктор);
 совершенствование навыков обучающихся в математическом
моделировании с помощью различных приложений (прикладные программы,
например Excel, Acces);
 обучение обучающихся с помощью использованием электронных
учебников, что способствует развитию навыков самоконтроля;
 развитие математических способностей и творческой активности через
участие в интернет-олимпиадах или дистанционных олимпиадах;
 развитие математического языка и математических навыков
посредством участия в онлайн сообществе или форуме, что даѐт возможность
продолжать вне школы диалог на актуальные темы.
Но, конечно, все вышесказанное не означает, что нужно использовать
только интерактивные методы. Для обучения важны все уровни образования и
все виды методов.
Типовые учебные программы по учебному предмету «Алгебра и начала
анализа»
естественно-математического
и
общественно-гуманитарного
направлений общего среднего образования по обновленному содержанию
ориентирована на достижение обучающимися конкретных целей обучения, что
включает не только получение определенного объема знаний, но и умение
применить их в решении учебных и жизненных проблем, т.е. на развитие
функциональной грамотности и навыков критического мышления у
обучающихся.
К особенностям критического мышления относят наличие трех стадий
вызов, осмысление, рефлексия.
На первом этапе происходит активизация, вовлечение всех участников
коллектива в процесс. Целью является воспроизведение уже имеющихся знаний
по данной теме, формирование ассоциативного ряда и постановка вопросов, на
которые хочется найти ответы. На фазе осмысления организуется работа с
информацией: чтение текста, обдумывание и анализ полученных фактов. На
стадии рефлексии полученные знания перерабатываются в результате
творческой деятельности и делаются выводы.
Методы и приемы интерактивного обучения
Прием кластера может применяться на любой из стадий.
На этапе вызова дети высказывают и фиксируют все имеющиеся знания
по теме, свои предположения и ассоциации. Он служит для стимулирования
познавательной деятельности школьников, мотивации к размышлению до
начала изучения темы.
На
стадии
осмысления
использование
кластера
позволяет
структурировать учебный материал. На стадии рефлексии метод кластера
выполняет функцию систематизирования полученных знаний.
Возможно применение кластера на протяжении всего урока, в виде общей
стратегии занятия, на всех его стадиях. Так, в самом начале дети фиксируют
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всю информацию, которой они владеют. Постепенно, в ходе урока, в схему
добавляются новые данные. Желательно выделять их другим цветом. Данный
прием развивает умение предполагать и прогнозировать, дополнять и
анализировать, выделяя основное.
Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками.
В центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются
крупные смысловые единицы, соединенные с центральным понятием прямыми
линиями. Это могут быть слова, словосочетания, предложения, выражающие
идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. И уже
вокруг «спутников» центральной планеты могут находиться менее
значительные смысловые единицы, более полно раскрывающие тему и
расширяющие логические связи. Важно уметь конкретизировать категории,
обосновывая их при помощи мнений и фактов, содержащихся в изучаемом
материале.
В зависимости от способа организации урока, кластер может быть
оформлен на доске, на отдельном листе или в тетради у каждого ученика при
выполнении индивидуального задания. Составляя кластер, желательно
использовать разноцветные мелки, карандаши, ручки, фломастеры. Это
позволит выделить некоторые определенные моменты и нагляднее отобразить
общую картину, упрощая процесс систематизации всей информации.
Существует несколько рекомендаций по составлению кластера. При его
создании не стоит бояться излагать и фиксировать все, что приходит на ум,
даже если это просто ассоциации или предположения. В ходе работы неверные
или неточные высказывания могут быть исправлены или дополнены.
Обучающиеся могут смело дать волю воображению и интуиции, продолжая
работу до тех пор, пока не закончатся все идеи. Не стоит бояться значительного
количества смысловых единиц, нужно попытаться составить как можно больше
связей между ними. В процессе анализа все систематизируется и станет на свои
места.
Метод кластера может применяться практически на всех уроках, при
изучении самых разных тем.
Форма работы при использовании данного метода может быть абсолютно
любой: индивидуальной, групповой и коллективной. Она определяется в
зависимости от поставленных целей и задач, возможностей учителя и
коллектива. Допустимо перетекание одной формы в другую. Например, на
стадии вызова, это будет индивидуальная работа, где каждый обучающийся
создает в тетради собственный кластер. По мере поступления новых знаний, в
качестве совместного обсуждения пройденного материала, на базе
персональных рисунков и с учетом полученных на уроке знаний, составляется
общая графическая схема. Кластер может быть использован как способ
организации работы на уроке, и в качестве домашнего задания. В последнем
случае важно наличие у обучающихся определенного опыта в его составлении.
Применение кластера имеет следующие достоинства: он позволяет
охватить большой объем информации; вовлекает всех участников коллектива в
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обучающий процесс, им это интересно; дети активны и открыты, потому что у
них не возникает страха ошибиться, высказать неверное суждение.
В ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения:
умение ставить вопросы; выделять главное; устанавливать причинноследственные связи и строить умозаключения; переходить от частностей к
общему, понимая проблему в целом; сравнивать и анализировать; проводить
аналогии.
Прием кластера развивает системное мышление, учит детей
систематизировать не только учебный материал, но и свои оценочные
суждения, учит ребят вырабатывать и высказывать свое мнение,
сформированное на основе наблюдений, опыта и новых полученных знаний,
развивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций,
способности к творческой переработке информации.
Уроки с применением метода кластера дают обучающимся возможность
проявить себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой
деятельности. В целом нетрадиционные технологии, использующиеся в
образовательном процессе, повышают мотивацию обучающихся, формируют
обстановку сотрудничества и воспитывают в детях чувство собственного
достоинства, дарят им ощущение творческой свободы.
Д. Халперн отметил грамотную работу с теоретическим материалом в
критическом развитии, подчеркнув, что такая работа формирует у
обучающихся умения выносить выводы, анализировать, применять логику,
наблюдательность, ясность, точность [6].
Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии
мыслительных навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни
(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, выделять
главное и второстепенное, анализировать различные стороны явлений). Данная
технология направлена на развитие ученика, основными показателями которого
являются оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение и
рефлексия собственных суждений [7].
К особенностям критического мышления относят наличие трех стадий:
вызов, осмысление, рефлексия.
Вначале определяются проблемные вопросы, через которые можно
организовать самостоятельную работу учащихся на уроке.
Остановимся на некоторых приемах развития критического мышления.
1. Для того чтобы быстро включить учащихся в мыслительную
деятельность и логично перейти к изучению темы урока можно использовать
прием из технологии развития критического мышления «Согласен – не
согласен». С его помощью у учащихся формируется умение оценивать
ситуацию или факты; умение анализировать информацию; умение отражать
свое мнение.
Учащимся предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по
правилу: согласен – «+», не согласен – «-» (таблица 7).
Таблица 7 – Прием «Согласен – не согласен»
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Согласен

Не согласен

Вывод

Первообразная функции может быть
рассмотрена
на
множестве
действительных
чисел
или
на
определенном промежутке.
Первообразная
функции
не
единственна,
их
бесчисленное
множество
Совокупность
всех
первообразных
функций для данной функции называют
неопределенным интегралом данной
функции.
Действие нахождение неопределенного
интеграла называют интегрированием
функции

Полученные результаты дети не оглашают, учитель только
проговаривает «идеальный» вариант ответов и просит соотнести его с тем, что
получилось у каждого из учащихся.
2. При изучении этой темы можно использовать приѐм из технологии
развития критического мышления «До-После» (таблица 9). Его надо
использовать на 1 этапе урока, как прием, актуализирующий знания учащихся,
а также на этапе рефлексии. Этот прием формирует: умение прогнозировать
события; умение соотносить известные и неизвестные факты; умение выражать
свои мысли; умение сравнивать и делать вывод.
Таблица 8 – Прием «До-После»
"До"
Я думаю,
что …

"После"

Вывод.
Я прав (не прав),
так как ...

Когда лучше применять метод замены
переменной?
Когда
выгодно
применять
метод
интегрирования по частям?
В
чем
смысл
формулы
замены
переменной?
В чем смысл формулы интегрирования по
частям?
В чем сходство методов замены
переменной и интегрирования по частям?
В чем различие методов замены
переменной и интегрирования по частям?

В таблице в части "До" учащиеся записывают свои предположения о
методах интегрирования. Часть "После" заполняется учащимися в конце урока,
когда изучен новый материал. Далее учащиеся сравнивает свои записи "До" и
"После" и делают вывод.
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3. Работу над новой темой можно организовать, используя методику
«Вращающаяся станция». Учащиеся делятся на несколько групп, каждая из
которых решает одну из проблем. Дети используют карточки для групп.
Таблица 9 – Прием «Вращающаяся станция»
Проблема 1
Напишите двадцать двузначных чисел от 15
включительно.
Найдите объем выборки
Найдите варианты выборки
Составьте вариационный ряд частоты
Составьте вариационный ряд относительной частоты
Постройте полигон частоты
Проблема 2
Напишите двадцать двузначных чисел от 10
включительно.
Найдите объем выборки
Найдите варианты выборки
Составьте вариационный ряд частоты
Составьте вариационный ряд относительной частоты
Постройте полигон частоты

до

25

до

20

Каждая группа выполняет полученное задание на карточке или листе
ватмана фломастером одного цвета, затем группы меняются местами. При этом
учащиеся используют свой фломастер и им отмечают восклицательным знаком
согласие с выполненным решением, несогласие – минусом и записью своего
решения, а если есть вопросы, то ставят вопрос. Таким образом, каждая группа
прорабатывает все 4 проблемы. В процессе выполнения задания учащиеся
делятся своими идеями, сотрудничают и вырабатывают свою точку зрения.
После окончания работы учащиеся возвращаются к своей карточке или листу
ватмана с решениями и защищают свой ответ: отвечают на поставленные
вопросы и т.п.
Таким образом, в рамках обновленного содержания образования
потребностью становится внедрение подходов на развитие критического
мышления в учебном процессе. Одним из путей развития знаний, умений и
навыков обучающихся является использование способов развития
критического мышления, разработанных с математическим содержанием.
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3 Методические рекомендации по разработке краткосрочных планов и
критериальному оцениванию по предмету «Алгебра и начала анализа»
План урока – это алгоритм действий учителя, которые направлены на
повышение эффективности урока и успеваемости обучающихся. План урока
зависит от целей обучения, прописанных в учебной программе для каждого
класса. В рамках обновления содержания образования учебная программа
реализуется в соответствии с Долгосрочным планом.
В начале учебного года учителем составляется тематическое
планирование. В тематическом планировании, согласно долгосрочному плану
указывается количество часов, на протяжении которых изучается данная тема.
При составлении тематического планирования учитель должен учитывать
количество суммативных оцениваний за раздел (СОР), также отводить часы на
проведение суммативного оценивания за четверть (СОЧ). По предмету
«Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов по двум направлениям СОЧ
проводится в конце каждой четверти (за учебный год проводится четыре СОЧ).
Промежуток времени на проведение суммативных оцениваний за раздел
и за четверть определены приказом Министра образования и науки РК от 18
марта 2008 года № 125 "Об утверждении Типовых правил проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего
образования" с изменениями и дополнениями на 26 ноября 2019 года № 509 и
прописаны в следующих пунктах данного приказа:
«14-2. Максимальный балл за СОР, форма (контрольная, практическая
или творческая работа, проект, устный опрос, эссе), урок проведения СОР и
время на выполнение СОР не регламентируются.
14-5. СОР проводится не более трех раз в четверти. Разделы/сквозные
темы объединяются с учетом специфики тем и количества целей обучения при
изучении четырех и более разделов/сквозных тем в четверти. Разрешается его
проведение в два этапа» [8].
В долгосрочном плане цели обучения разделены на четверти.
Распределение часов в четверти по разделам и внутри разделов варьируется по
усмотрению учителя.
Далее предложены примерные тематические планирования курса
«Алгебра и начала анализа» 10-11 классов естественно-математического и
общественно-гуманитарного направлений (таблицы 10-13).
В предложенных примерных тематических планированиях на проведение
СОР отводится 20-25 минут урока, остальное время отведено на решение
примеров по данному разделу.
Между СОР и СОЧ обязательно проведение хотя бы одного урока на
актуализацию знаний по разделу, а после СОЧ и обобщение материалов
данной четверти.
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Цели обучения
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1 четверть
Повторение курса алгебры 7-9 классов
Глава І. Функция, ее свойства и график
Функция и способы ее задания.
10.4.1.1 - знать определение и способы задания функции;
Преобразования графиков функций
10.4.1.2 - уметь выполнять преобразования графика функции
(параллельный перенос, сжатие и растяжение)
Свойства функции
10.4.1.3 - уметь определять свойства функции;
10.4.1.4 - уметь описывать по заданному графику функции еѐ свойства:
1) область определения функции;
2) область значений функции;
3) нули функции;
4) периодичность функции;
5) промежутки монотонности функции;
6) промежутки знакопостоянства функции;
7) наибольшее и наименьшее значения функции;
8) четность, нечетность функции;
9) ограниченность функции;
10) непрерывность функции;
11) экстремумы функции;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Дробно-линейная функция
ax  b
, c  0 дробно-линейной
10.4.1.5 - определять свойства y 
cx  d
функции и строить ее график;
Понятия сложной и обратной функций
10.4.1.6 - знать определение обратной функции и находить функцию,
обратную заданной и знать свойство расположения графиков взаимно
обратных функций;
10.4.1.7 - уметь распознавать сложную функцию f(g(x)) и составлять
композицию функций;

Содержание учебного материала

2

1
2

2

3
13
2
2

Кол-во
часов

Таблица 10 – Примерное тематическое планирование курса «Алгебра и начала анализа» 10 класса естественноматематического направления (всего 136 часов, в неделю 4 часа)
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Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава IIІ. Обратные тригонометрические функции
Арксинуса. арккосинуса, арктангенса и 10.2.3.3 - знать определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса,
арккотангенса
арккотангенса и уметь находить их значения;
Обратные тригонометрические функции, их 10.2.3.4 - знать определения и свойства обратных тригонометрических
свойства и графики
функций;
10.2.3.5 - строить графики обратных тригонометрических функций;
10.2.3.6 - выполнять преобразования выражений, содержащих обратные
тригонометрические функции;
Простейшие
уравнения,
содержащие 10.2.3.7 - уметь решать простейшие уравнения, содержащие обратные
обратные тригонометрические функции
тригонометрические функции;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Решение примеров
2 четверть
Глава IV. Тригонометрические уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения
10.2.3.8 - уметь решать простейшие тригонометрические уравнения;
10.2.3.9 - уметь решать тригонометрические уравнения с помощью
разложения на множители;
Методы
решения
тригонометрических 10.2.3.10 - уметь решать тригонометрические уравнения, приводимые к
уравнений и их систем.
квадратному уравнению;

Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава II. Тригонометрические функции
Тригонометрические функции, их свойства и 10.2.3.1 - знать определения, свойства тригонометрических функций и
графики
уметь строить их графики;
Построение графиков тригонометрических 10.2.3.2 - уметь строить графики тригонометрических функций с
функций с помощью преобразований
помощью преобразований;

3
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10.2.3.16 - уметь решать системы тригонометрических уравнений;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава V. Тригонометрические неравенства
Решение тригонометрических неравенств
10.2.3.17 - уметь решать простейшие тригонометрические неравенства;
10.2.3.18 - уметь решать тригонометрические неравенства;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Главва VI. Вероятность
Элементы комбинаторики и их применение 10.3.1.1 - различать понятия: «перестановки», «размещения» и
для нахождения вероятности событий. Бином «сочетания» без повторений и с повторениями;
Ньютона (с натуральным показателем) для 10.3.1.2 - применять формулы для вычисления перестановок, сочетаний,
приближѐнных вычислений
размещений без повторений;
10.3.1.3 - применять формулы для вычисления перестановок, сочетаний,
размещений с повторениями;
10.3.1.4 - решать задачи на нахождение вероятностей, применяя
формулы комбинаторики;
10.3.1.5 - применять Бином Ньютона для приближѐнных вычислений (с
натуральным показателем);
Вероятность события и ее свойства
10.3.2.1 - знать понятие случайного события, виды случайных событий и
приводить их примеры;

Методы
решения
тригонометрических 10.2.3.13 - уметь решать тригонометрические уравнения, используя
уравнений и их систем.
формулы понижения степени тригонометрических функций;
10.2.3.14 - уметь решать тригонометрические уравнения методом
введения вспомогательного аргумента;
10.2.3.15 - уметь решать тригонометрические уравнения с помощью
универсальной подстановки;

Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров

10.2.3.11 - уметь решать тригонометрические уравнения
использованием тригонометрических формул;
10.2.3.12 - уметь решать однородные тригонометрические уравнения;

1

1
1
11
2

1
1
6
4

3

1
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10.3.2.2 - вычислять вероятность случайных событий, применяя свойства
вероятностей;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Условная вероятность. Правила сложения и 10.3.2.3 - понимать и применять правила сложения вероятностей
умножения вероятностей
* P(A + B) = P(A) + P(B)
* P(A +B) = P(A) + P(B) – P(A ∙ B);
10.3.2.4 - понимать и применять правила умножения вероятностей
* P(A ∙ B) = P(A) ∙ P(B)
* P(A ∙ B) = P(A) ∙ PA(B) = P(B) ∙ PB(A);
Формула полной вероятности и формула 10.3.2.5 - знать формулу полной вероятности и применять ее при
Байеса
решении задач;
10.3.2.6 - знать формулу Байеса и применять ее при решении задач;
Формула Бернулли и ее следствия
10.3.2.7 - знать условия для применения схемы Бернулли и формулу
Бернулли;
10.3.2.8 - использовать формулу Бернулли и ее следствия при решении
задач;
Вероятностные модели реальных явлений и 10.4.2.3, - составлять вероятностные модели реальных явлений и
процессов
процессов;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Решение примеров
3 четверть
Глава VІІ. Многочлены
Многочлены с несколькими переменными и 10.2.1.1 - знать определение многочлена с несколькими переменными и
их стандартный вид
приводить его к стандартному виду, определять степень многочлена
стандартного вида;
Однородные и симметрические многочлены
10.2.1.2 - уметь распознавать симметрические и однородные
многочлены;
Общий вид многочлена с одной переменной
10.2.1.3 - уметь распознавать многочлен с одной переменной и
1

1
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Нахождение корней многочлена с одной 10.2.1.5 - находить корни многочлена с одной переменной методом
переменной
методом
разложения
на разложения его на множители;
множители.
10.2.1.6 - использовать формулы
для разложения многочленов на множители при
;
Деление «уголком» многочлена на многочлен 10.2.1.7 - выполнять деление «уголком» многочлена на многочлен;
Теорема Безу, схема Горнера
10.2.1.8 - применять теорему Безу и ее следствия при решении задач;
10.2.1.9 - применять различные способы нахождения корней
симметрических и однородных многочленов;
10.2.1.10 - применять схему Горнера для нахождения корней многочлена;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Метод неопределенных коэффициентов
10.2.1.13 - знать метод неопределѐнных коэффициентов и применять его
при разложении многочлена на множители
Теорема о рациональном корне многочлена с 10.2.1.11 - применять теорему о рациональном корне многочлена с одной
целыми коэффициентами
переменной с целыми коэффициентами для нахождения его корней;
Уравнения высших степеней, приводимые к 10.2.2.1 - применять метод разложение на множители при решении
виду квадратного уравнения
уравнений высших степеней;
10.2.2.2 - применять метод введения новой переменной при решении
уравнений высших степеней;
Обобщенная теорема Виета для многочлена 10.2.1.12 - знать обобщенную теорему Виета и применять ее к
третьего порядка)
многочленам третьего порядка;
Теорема о рациональном корне многочлена с 10.2.1.11 - применять теорему о рациональном корне многочлена с одной
целыми коэффициентами
переменной с целыми коэффициентами для нахождения его корней;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава VІІІ. Предел функции и непрерывность
Предел функции в точке и на бесконечности
10.4.1.8 - знать определение предела функции в точке и вычислять его;

приводить его к стандартному виду;
10.2.1.4 - находить старший коэффициент, степень и свободный член
многочлена с одной переменной;

1
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на 10.4.1.12 - знать определения непрерывности функции в точке и
непрерывности функции на множестве;
10.4.1.13 - знать свойства непрерывных функций и применять их при
доказательстве непрерывности функции;
Нахождение пределов.Первый замечательный
0 
10.4.1.14 - применять методы раскрытия неопределенностей вида , и
предел
0 
   при вычислении пределов;
10.4.1.15 - вычислять пределы, применяя первый замечательный предел;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава ІХ. Производная
Определение производной
10.4.1.16 - знать определения приращения аргумента и приращения
функции;
10.4.1.17 - знать определение производной функции и находить
производную функции по определению;
10.4.1.18 - находить производные постоянной функции и степенной
функции;
Понятие дифференциала функции
10.4.1.19 - знать определение дифференциала функции и геометрический
смысл дифференциала;
10.4.1.20 - находить дифференциал функции;
Правила нахождения производных
10.4.1.21 - знать и применять правила дифференцирования;
Производная сложной функции
10.4.1.22 - находить производную сложной функции;
Производные тригонометрических функций
10.4.1.23 - находить производные тригонометрических функций;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Производные обратных тригонометрических 10.4.1.24 - находить производные обратных тригонометрических

Непрерывность
множестве

Предел числовой последовательности

Асимптоты графика функции

10.4.1.9 - знать определение предела функции на бесконечности и
вычислять его;
10.4.1.10 - знать определение асимптоты к графику функции и уметь
составлять уравнения асимптот;
10.4.1.11 - находить пределы числовых последовательностей, применяя
свойства предела функции на бесконечности;
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функций;
смысл 10.4.2.1 - знать геометрический смысл производной;
10.4.2.2 - знать физический смысл производной;
10.4.3.1 - решать прикладные задачи, опираясь на физический смысл
производной;
10.4.3.2 - решать задачи с использованием геометрического смысла
производной;
Уравнение касательной к графику функции
10.4.1.25 - составлять уравнение касательной к графику функции в
заданной точке;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Решение примеров
4 четверть
Глава Х. Применение производной
Признаки возрастания и убывания функции
10.4.1.26 - знать необходимое и достаточное условие возрастания
(убывания) функции на интервале;
10.4.1.27 - находить промежутки возрастания (убывания) функции;
Критические точки и точки экстремума 10.4.1.28 - знать определения критических точек и точек экстремума
функции
функции, условие существования экстремума функции;
10.4.1.29 - находить критические точки и точки экстремума функции;
Точки перегиба функции, выпуклость 10.4.1.30 - находить вторую производную функции;
графика функции. Исследование функции на 10.4.1.31 - знать определение точки перегиба графика функции и
выпуклость
необходимое и достаточное условие выпуклости вверх (вниз) графика
функции на интервале;
10.4.1.32 - уметь находить интервалы выпуклости вверх (вниз) графика
функции;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Исследование
функции
с
помощью 10.4.1.33 - исследовать свойства функции с помощью производной и
производной и построение графика
строить еѐ график;
Наибольшее
и
наименьшие
значения 10.4.1.34 - находить наибольшее и наименьшее значения функции на

функций
Физический
производной
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отрезке;
10.4.3.3 - решать прикладные задачи, связанные с нахождением
наибольшего (наименьшего) значения функции;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава ХІ. Случайные величины и их числовые характеристики
Случайные величины.
10.3.2.9 - понимать, что такое случайная величина и приводить примеры
Дискретные случайные величины
случайных величин;
10.3.2.10 - знать определение дискретной и непрерывной случайной
величины и уметь их различать;
10.3.2.11 - составлять таблицу закона распределения некоторых
дискретных случайных величин;
Понятие непрерывной случайной величины.
10.3.2.12 - знать понятие математического ожидания дискретной
Числовые
характеристики
дискретных случайной величины и его свойства;
случайных величин
10.3.2.13 - вычислять математическое ожидание дискретной случайной
величины;
10.3.2.14 - вычислять дисперсию и среднее квадратическое (стандартное)
отклонение дискретной случайной величины;
10.3.2.15 - решать задачи с использованием числовых характеристик
дискретных случайных величин;
Виды распределения дискретных случайных 10.3.2.16 - распознавать виды распределения дискретных случайных
величин. Закон больших чисел
величин: биномиальное распределение, геометрическое распределение,
гипергеометрическое распределение;
10.3.2.17 - знать формулировку закона больших чисел;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса

функции на отрезке
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1 четверть
Повторение курса алгебры 7-9 классов
Глава I. Функция, ее свойства и график
Функция и способы ее задания
10.3.1.1 - знать определение и способы задания функции;
Преобразования
графиков 10.3.1.2 - уметь выполнять преобразования графика функции (параллельный перенос,
функций
сжатие и растяжение);
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Свойства функции
10.3.1.3 - уметь определять свойства функции;
10.3.1.4 - уметь описывать по заданному графику функции еѐ свойства:
1) область определения функции;
2) область значений функции;
3) нули функции;
4) периодичность функции;
5) промежутки монотонности функции;
6) промежутки знакопостоянства функции;
7) наибольшее и наименьшее значения функции;
8) четность, нечетность функции;
9) ограниченность функции;
10) непрерывность функции;
11) экстремумы функции;
Понятие обратной функции
10.3.1.5 - знать определение обратной функции и уметь находить функцию, обратную
заданной и знать свойство расположения графиков взаимно обратных функций;
Сложная функция
10.3.1.6 - уметь распознавать сложную функцию f(g(x)) и составлять композицию
функций;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава II. Тригонометрические функции

Содержание учебного
материала

1
1
7

2

1

1
2

3
12
1
3

Кол-во
часов

Таблица 10 – Примерное тематическое планирование курса «Алгебра и начала анализа» 10 класса общественногуманитарного направления (всего 102 часа, в неделю 3 часа)
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Тригонометрические функции, 10.1.3.1 - знать определения, свойства тригонометрических функций и уметь строить
их свойства и графики
их графики;
10.1.3.2 - уметь строить графики тригонометрических функций с помощью
преобразований;
Арксинус,
арккосинус, 10.1.3.3 - знать определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса и
арктангенс, арккотангенс
уметь находить их значения;
10.1.3.4 - находить значения выражений, содержащих обратные тригонометрические
функции;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Решение примеров
2 четверть
Глава IІІ. Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие
10.1.3.5 - уметь решать простейшие тригонометрические уравнения;
тригонометрические уравнения
Методы
решения 10.1.3.6 - уметь решать тригонометрические уравнения методом разложения на
тригонометрических уравнений множители:
10.1.3.7 - уметь решать тригонометрические уравнения, приводимые к квадратному
уравнению;
10.1.3.8 - уметь решать однородные тригонометрические уравнения;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение
простейших 10.1.3.9 - уметь решать простейшие тригонометрические неравенства;
тригонометрических неравенств
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава ІV. Вероятность
Вероятность события и ее 10.2.1.1 - знать понятие случайного события, виды случайных событий и приводить их
свойства
примеры;

1
1
7
2

1
3

5

15
4

1
1
1
1

3

2
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10.2.1.2 - вычислять вероятность случайных событий, применяя свойства
вероятностей;
Правила сложения и умножения 10.2.1.3 - понимать и применять правила сложения и умножения вероятностей
вероятностей
* P(A ∙ B) = P(A) ∙ P(B); * P(A + B) = P(A) + P(B); * P(A +B) = P(A)+P(B)–P(A ∙ B);
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Решение примеров
3 четверть
Глава V. Производная
Предел функции в точке и на 10.3.1.7 - знать определение предела функции в точке и на бесконечности;
бесконечности
Непрерывность функции в 10.3.1.8 - знать определение непрерывной функции;
точке и на множестве
Определение производной
10.3.1.9 - знать определение производной функции и находить производную функции
по определению;
Правила
нахождения 10.3.1.10 - находить производные постоянной функции и степенной функции;
производных
10.3.1.11 - знать и применять правила дифференцирования;
Физический и геометрический 10.3.2.1 - знать геометрический смысл производной;
смысл производной
10.3.2.2 - знать физический смысл производной;
10.3.3.1 - решать прикладные задачи, опираясь на физический смысл производной;
10.3.3.2 - решать задачи с использованием геометрического смысла производной;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Уравнение
касательной
к 10.3.1.12 - составлять уравнение касательной к графику функции в заданной точке;
графику функции
Производная сложной функции. 10.3.1.14 - знать определение сложной функции и находить еѐ производную;
Производные
10.3.1.13 - находить производные тригонометрических функций;
тригонометрических функций
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава VІ. Применение производной
Признаки
возрастания
и 10.3.1.15 - знать и применять необходимое и достаточное условие возрастания
убывания функции
(убывания) функции на интервале;
1
1
13
2

1
2

1
2

1

3

1

1

15
1

1
1
1
1

3
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Критические точки и точки 10.3.1.16 - знать определения критических точек и точек экстремума функции, условие
экстремума
существования экстремума функции;
10.3.1.17 - находить критические точки и точки экстремума функции;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Исследование
функции
с 10.3.1.18 - исследовать свойства функции с помощью производной и строить еѐ
помощью
производной
и график;
построение еѐ графика
Наибольшее и наименьшее 10.3.1.19 - находить наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке;
значения функции на отрезке
10.3.3.3 - решать прикладные задачи, связанные с нахождением наибольшего
(наименьшего) значения функции;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Решение примеров
4 четверть
Глава VII. Случайные величины и их числовые характеристики
Случайные величины
10.2.1.4 - понимать, что такое случайная величина и приводить примеры случайных
величин;
Дискретные и непрерывные 10.2.1.5 - знать определение дискретной и непрерывной случайной величины и уметь
случайные величины
их различать;
10.2.1.6 - составлять таблицу закона распределения некоторых дискретных случайных
величин;
Числовые
характеристики 10.2.1.7 - знать определение математического ожидания дискретной случайной
дискретных случайных величин величины;
10.2.1.8 - вычислять математическое ожидание дискретной случайной величины;
10.2.1.9 - вычислять дисперсию и среднее квадратическое (стандартное) отклонение
дискретной случайной величины;
10.2.1.10 - решать задачи с использованием числовых характеристик дискретных
случайных величин;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса
1
1
1
15

3

2

9
1

1
1
1
1

2

1
3

3
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2

 tgx  C ;

6.

dx

 sin

 ctgx  C , и применять их
2
x
x
при решении задач
Методы интегрирования.
11.4.1.4 - находить интеграл, используя метод замены
переменной;
11.4.1.5 - находить интеграл, используя метод интегрирования по
частям;
Криволинейная трапеция и ее площадь..
11.4.1.6 - знать определение криволинейной трапеции и находить
ее площадь
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Определенный интеграл. Формула Ньютона- 11.4.1.6 - знать формулу Ньютона-Лейбница
Лейбница
11.4.1.7 - знать понятие определѐнного интеграла, уметь
вычислять определѐнный интеграл;
Применение определенного интеграла при решении 11.4.1.8 - вычислять площадь плоской фигуры, ограниченной
геометрических и физических задач;
заданными линиями;
11.4.1.9 - знать и применять формулу вычисления объема тела

 cos

dx

1 четверть
Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса
Глава I. Первообразная и интеграл
Первообразная
и
неопределенный
интеграл. 11.4.1.1 - знать определение первообразной функции и
Свойства неопределенного интеграла.
неопределенного интеграла;
11.4.1.2 - знать и применять свойства неопределенного
интеграла;
11.4.1.3 - знать основные неопределенные интегралы:
x n1
n
 C , n  1;
1.  kdx  kx  C 2.  x dx 
n 1
3.  cos xdx  sin x  C;
4.  sin xdx   cos x  C ;

Содержание учебного материала

2

1
4

2

2

Кол-во
часов
32
6
16
3

Таблица 12 – Примерное тематическое планирование курса «Алгебра и начала анализа» 11 класса естественноматематического направления (всего 136 часов, в неделю 4 часа)
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вращения с помощью определенного интеграла;
11.4.2.1 - применять определѐнный интеграл для решения
физических задач на вычисление работы и расстояния
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава II. Элементы математической статистики
Генеральная совокупность и выборка.
11.4.2.2 - знать и понимать основные термины математической
статистики;
Дискретные и интервальные вариационные ряды.
11.3.3.1 - знать и понимать основные термины математической
статистики;
11.3.3.2 - обрабатывать выборочные данные для составления
дискретных и интервальных вариационных рядов;
11.3.3.3 - анализировать данные вариационного ряда в
соответствии с заданным условием;
Оценка
числовых
характеристик
случайной 11.3.3.4 - оценивать числовые характеристики случайных
величины по выборочным данным;
величин по выборочным данным.
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Решение примеров
2 четверть
Глава III. Степени и корни. Степенная функция
Корень n-ой степени и его свойства.
11.2.1.1 - знать определение корня n-ой степени и
арифметического корня n-ой степени;
11.2.1.2 - знать свойства корня п-ой степени;
Степень
с
рациональным
показателем. 11.2.1.3 - знать определение и свойства степени с рациональным
Преобразование выражений, содержащих степень с показателем;
рациональным показателем
11.2.1.4 - применять свойства степени с рациональным
показателем для преобразования алгебраических выражений;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Преобразование иррациональных выражений.
11.2.1.5 - применять свойства корня п-ой степени для
преобразования иррациональных выражений;
Степенная функция, ее свойства и график.
11.4.1.10 - знать определение степенной функции с
действительным показателем; строить график степенной
2

1
3

4

1
1
1
1
32
18
3

3

2

1
1
7
1
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функции с действительным показателем в зависимости от
показателя степени;
11.4.1.11 - знать свойства степенной функции;
Производная и интеграл степенной функции с 11.4.1.12 - знать и применять правила нахождения производной
действительным показателем
степенной функции с действительным показателем;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава IV. Иррациональные уравнения и неравенства
Иррациональные уравнения и их системы.
11.2.2.1 - знать определение иррационального уравнения, уметь
определять его область допустимых значений;
11.2.2.2 - уметь решать иррациональные уравнения методом
возведения обеих частей уравнения в n-ю степень;
11.2.2.3 - уметь решать иррациональные уравнения методом
замена переменной;
11.2.2.4 - уметь решать системы иррациональных уравнений;
Иррациональные неравенства
11.2.2.5 - уметь решать иррациональные неравенства;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Решение примеров
3 четверть
Глава V. Комплексные числа
Мнимые числа. Определение комплексных чисел.
11.1.1.1 - знать определение комплексного числа и его модуля;
11.1.1.2 - уметь изображать комплексное число на комплексной
плоскости;
11.1.1.3 - знать определение сопряженных комплексных чисел и
их свойства;
Действия
над
комплексными
числами
в 11.1.2.1
выполнять
арифметические действия
над
алгебраической форме
комплексными числами в алгебраической форме;
11.1.2.2 - применять закономерность значения in при возведении
в целую степень комплексного числа в алгебраической форме;
11.1.2.3 - уметь извлекать квадратный корень из комплексного
числа;
Комплексные
корни
квадратных
уравнений. 11.1.2.4 - решать квадратные уравнения на множестве
2

2

4
1
1
1
2
40
7
1

1
1
10
4

3
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комплексных чисел;
11.1.2.5 - знать основную теорему алгебры и еѐ следствия
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава VІ. Показательная и логарифмическая функции
Показательная функция, ее свойства и график.
11.4.1.14 - знать определение показательной функции и строить
ее график;
11.4.1.15 - применять свойства показательной функции при
решении задач;
Логарифм числа и его свойства.
11.4.1.16 - знать определения логарифма числа, десятичного и
натурального логарифмов;
11.4.1.17 - знать свойства логарифмов и применять их для
преобразования логарифмических выражений;
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
11.4.1.18 - знать определение логарифмической функции и
строить ее график;
11.4.1.19 - знать и применять свойства логарифмической
функции;
Производная и первообразная показательной 11.4.1.20 - находить производную и интеграл показательной
функции. Производная логарифмической функции.
функции;
11.4.1.21 - находить производную логарифмической функции;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава VII. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства
Показательные уравнения и их системы.
11.2.2.6 - знать и применять методы решения показательных
уравнений;
11.2.2.7 - уметь решать системы показательных уравнений;
Логарифмические уравнения и их системы.
11.2.2.8 - знать и применять методы решения логарифмических
уравнений;
11.2.2.9 - уметь решать системы логарифмических уравнений;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Показательные неравенства.
11.2.2.10 - уметь решать показательные неравенства и их
системы;
Логарифмические неравенства;
11.2.2.11 - уметь решать логарифмические неравенства и их
системы;

Основная теорема алгебры;

4

1
3

4

1
1
17
4

2

2

4

1
1
12
2
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Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Решение примеров
4 четверть
Глава VIII. Дифференциальные уравнения
Основные
сведения
о
дифференциальных 11.4.1.22 - знать основные понятия о дифференциальных
уравнениях. Дифференциальные уравнения первого уравнениях;
порядка c разделяющимися переменными
11.4.1.23 - знать определения частного и общего решений
дифференциального уравнения;
11.4.1.24
решать
дифференциальные
уравнения
с
разделяющимися переменными;
11.4.3.1 - применять дифференциальные уравнения при решении
физических задач
Линейные
однородные
дифференциальные 11.4.1.25 - решать линейные однородные дифференциальные
уравнения второго порядка с постоянными уравнения второго порядка (вида ay''+by'+cy=0 ,где a,b,c коэффициентами
постоянные);
11.4.3.2 - составлять и решать уравнение гармонического
колебания;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Повторение курса алгебры и начал анализа 10-11 классов
1
1
1
22

3

1
1
1
1
32
8
3
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1 четверть
Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса
Глава I. Первообразная и интеграл
Первообразная и неопределенный 11.3.1.1 - знать определение первообразной функции и неопределенного
интеграл. Свойства неопределенного интеграла;
интеграла.
11.3.1.2 - знать и применять свойства неопределенного интеграла;
11.3.1.3 - знать основные неопределѐнные интегралы
x n1
n
 C , n  1; 2.  cos xdx  sin x  C; 3.  sin xdx   cos x  C ;
1.  x dx 
n 1
dx
dx
4. 
 tgx  C ; 5. 
 ctgx  C и применять их при решении задач;
2
cos x
sin 2 x
Криволинейная
трапеция
и
ее 11.3.1.4 - знать определение криволинейной трапеции и применять формулу
площадь.
Ньютона-Лейбница для нахождения ее площади;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Определенный интеграл. Формула 11.3.1.5 - знать понятие определенного интеграла, уметь вычислять
Ньютона-Лейбница.
определенный интеграл;
11.3.1.4 - применять формулу Ньютона-Лейбница;
Вычисление площадей плоских фигур 11.3.1.6 - вычислять площадь плоской фигуры, ограниченной заданными
и объемов тел вращения с помощью линиями;
определенного интеграла
11.3.1.7 - знать и применять формулу вычисления объема тела вращения с
помощью определенного интеграла
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Решение примеров
2 четверть
Глава II. Степени и корни. Степенная функция
Корень n-ой степени и его свойства.
11.1.1.1 - знать определение корня п-ой степени и арифметического корня п-ой

Содержание учебного материала

1
1
1
2
24
14
2

2

1
4

3

Кол-во
часов
24
7
17
3

Таблица 13 – Примерное тематическое планирование курса «Алгебра и начала анализа» 11 класса общественногуманитарного направления (всего 102 часа, в неделю 3 часа)
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степени;
11.1.1.2 - знать свойства корня п-ой степени;
Степень с рациональным показателем. 11.1.1.3 - знать определение и свойства степени с рациональным показателем;
Преобразование
выражений, 11.1.1.4 - применять свойства степени с рациональным показателем для
содержащих степень с рациональным преобразования алгебраических выражений
показателем
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Преобразование
иррациональных 11.1.1.5 - применять свойства корня п-ой степени для преобразования
выражений.
иррациональных выражений
Степенная функция, ее свойства и 11.3.1.8 - знать определение степенной функции и строить график степенной
график.
функции в зависимости от показателя степени;
Производная и интеграл степенной 11.3.1.9 - знать и применять правила нахождения производной степенной
функции
с
действительным функции с действительным показателем;
показателем
11.3.1.10 - знать и применять правила нахождения интеграла степенной
функции с действительным показателем;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава ІІІ. Иррациональные уравнения
Иррациональные уравнения.
11.1.2.1 - знать определение иррационального уравнения, уметь определять его
область допустимых значений
Методы решения иррациональных 11.1.2.2 - уметь решать иррациональные уравнения методом возведения обеих
уравнений
частей уравнения в n-ую степень;
11.1.2.3 - уметь решать иррациональные уравнения методом замена переменной
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Решение примеров
3 четверть
Глава ІV. Показательная и логарифмическая функции
Показательная функция, ее свойства и 11.3.1.11 - знать определение показательной функции и строить ее график;
график.
11.3.1.12 - знать свойства показательной функции в зависимости от основания;
Логарифм числа и его свойства.
11.3.1.13 - знать определения логарифма числа, десятичного и натурального
логарифмов;
11.3.1.14 - знать свойства логарифмов и применять их для преобразования
4

1
1
2
1
30
12
2

4

1
1
7
1

1

2

1
2

4
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логарифмических выражений;
Логарифмическая
функция,
ее 11.3.1.15 - знать определение логарифмической функции, ее свойства и строить
свойства и график.
ее график;
Производная
и
первообразная 11.3.1.16 - находить производную и интеграл показательной функции;
показательной функции. Производная 11.3.1.17 - находить производную логарифмической функции
логарифмической функции.
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Глава V. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства
Показательные уравнения
11.1.2.4 - уметь решать показательные уравнения;
Логарифмические уравнения
11.1.2.5 - уметь решать логарифмические уравнения;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Показательные неравенства.
11.1.2.6 - уметь решать показательные неравенства;
Логарифмические неравенства
11.1.2.7 - уметь решать логарифмические неравенства;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Решение примеров
4 четверть
Глава VI. Элементы математической статистики
Генеральная совокупность и выборка. 11.2.2.1 - знать и понимать основные термины математической статистики;
Дискретные
и
интервальные 11.2.2.2 - обрабатывать выборочные данные для составления дискретных и
вариационные ряды.
интервальных вариационных рядов;
Оценка
числовых
характеристик 11.2.2.3 - оценивать числовые характеристики случайных величин по
случайной величины по выборочным выборочным данным.
данным;
Суммативное оценивание за раздел. Решение примеров
Решение примеров
Суммативное оценивание за четверть
Повторение курса алгебры и начал анализа 10-11 классов
1
1
1
15

2

1
1
21
4
4
1
4
4
1
1
1
1
24
6
1
2

2

2

Материал, запланированный в тематическом плане реализуется через
урок. Урок - это динамичная и вариативная основная форма организации
учебного процесса, при которой в рамках точно установленного времени
учитель занимается с определенным составом обучающихся, используя
разнообразные методы и средства обучения.
От качества уроков зависит качество обучения. Поэтому при составлении
краткосрочного плана должен быть творческий подход, который позволяют
эффективно и качество провести урок.
Структура урока строится исходя из требований, которые определяются
социальным заказом, личными потребностями обучающихся, целями и
задачами обучения.
В
рамках
обновления
содержания
образования
составляется
краткосрочный план. При составлении краткосрочного плана надо
руководствоваться типовой учебной программой по данному предмету;
обратить внимание на сложность темы, которая требует более детального
изучения и выделение больше времени; а также учитывать индивидуальные
особенности восприятия обучающихся.
Среднесрочное планирование конкретизирует ориентиры, поставленные
долгосрочным планом, и осуществляется на более короткий период. В
среднесрочных планах формулируются основные задачи на установленный
период, в нем отражаются темы обучения на каждую четверть или раздел.
Распределение часов внутри разделов также можно варьировать по усмотрению
учителя.
В среднесрочных планах даются рекомендации для учителя по проведению
занятий по темам и разделам, организации деятельности обучающихся на
уроках, включены также ресурсы (интернет, тексты, упражнения, видео и
аудиоматериалы и др.). Учитель может варьировать и изменять виды заданий с
учетом индивидуальных особенностей и уровня успеваемости учеников класса.
В отличие от учебной программы учебные планы носят рекомендательный
характер, поэтому учитель может адаптировать виды деятельности и подобрать
свои альтернативные ресурсы, которые соответствуют интересам, уровню,
потребностям и возрастным особенностям обучающихся.
Между долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными планами
существует очень тесная взаимосвязь, так как общие цели планирования
заключаются в следующем: организация последовательности этапов работы;
определение цели преподавания и обучения каждого урока; утверждение
методики измерения результатов преподавания и обучения; определение задач
обучения и преподавания с целью достижения ожидаемых результатов;
обеспечение целенаправленной положительной динамики на протяжении всех
этапов обучения; стратегическое планирование с целью вовлечения в процесс
обучения всех учащихся.
Краткосрочный план, или план урока, составляется учителем
самостоятельно по примерному шаблону, представленному в конце
среднесрочного плана. При разработке краткосрочного плана учителю
рекомендуется обратить внимание на дифференцированный подход к обучению
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и учитывать индивидуальные особенности обучающихся. Краткосрочное
планирование урока помогает учителю более эффективно достичь учебных
целей. Для этого учителю необходимо особенно тщательно отбирать учебный
материал и правильно подбирать виды деятельности. После каждого урока
учителю необходимо провести анализ урока (рефлексию) для того, чтобы
выявить возникшие трудности при освоении учебного материала
обучающимися.
Краткосрочные планы включают конкретные методические рекомендации
к планированию содержания уроков по предмету. Иначе говоря, краткосрочное
планирование включает конкретные способы использования ресурсов,
необходимых для достижения целей, определенных в среднесрочных и
долгосрочных планах.
Планирование уроков содействует пониманию учителями: для кого
планируется серия последовательных уроков, чему необходимо научить и какой
метод оценивания необходимо использовать. Краткосрочный план включает в
себя цели урока, задачи урока, используемое оборудование и план – конспект.
В идеале каждый пункт урока может быть просчитан по минутам.
При составлении краткосрочного плана учитель может руководствоваться
следующими рекомендациями:
– при организации урока необходимо руководствоваться целями,
указанными в учебной программе и в учебном плане;
– следует детализировать формулирование целей урока (по принципу
S.M.A.R.T.), то есть ставить конкретные, измеримые, достижимые цели;
– на уроке должны быть организованы все виды деятельности,
включенные в среднесрочный план;
– при необходимости следует дополнить виды деятельности по
усмотрению самого учителя.
Учитель должен выступать не как единственный источник знаний, а как
организатор
активной
учебно-познавательной
деятельности
самих
обучающихся.
Успешная реализация образовательной программы требует от учителя
тщательной подготовки и планирования каждого урока, а также применения
современных педагогических подходов, таких как активное обучение,
командное преподавание, предметно-языковое интегрированное обучение,
критериальное оценивание и др. Акцент в Программе сделан на практическую
направленность и развитие исследовательских навыков.
Распределение часов внутри разделов, указанных в долгосрочных планах
также можно варьировать по усмотрению учителя.
При разработке краткосрочного плана каждый учитель, прежде всего,
ориентируется на цель обучения.
При составлении краткосрочного плана учитель может руководствоваться
следующими рекомендациями:
– при организации урока необходимо руководствоваться целями,
указанными в учебной программе и в учебном плане;
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– рекомендуется организация всех видов деятельности, предлагаемых в
среднесрочном плане;
– при необходимости возможно дополнить виды деятельности по
усмотрению самого учителя.
Краткосрочные планы являются необходимостью в работе учителя. При их
состалении заранее продумавается каждый этап урока.
Цель обучения:
Средства обучения:
Тип урока:
Ход урока 1. Приветствие учеников.
2. Актуализация опорных знаний (методом беседы с классом):
3. Изучение нового материала по плану:
4. Закрепление полученных знаний – используется метод письменного
опроса.
5. Итоги (домашнее задание, выставление оценок).
Вместо заключения
Далее предлагается краткосрочные планы учителя математики школылицей №1 г. Костаная Васильченко Ларисы Васильевны для 10 класса
естественно-математического направления.
1. Краткосрочный план по теме «Пределы функций на бесконечности».
Цели
обучения, 10.4.1.9 знать определение предела функции на бесконечности
которые достигаются и вычислять его;
на данном уроке
Учащиеся:
Цели урока
- познакомятся с понятием предела функции на бесконечности;
- изучат свойства предела функции на бесконечности;
- научатся вычислять простейшие пределы функций на
бесконечности;

Критерии оценивания

Знание: знает определение предела функции на бесконечности;
Понимание: понимает что такое предел функции на плюс
бесконечности и предел функции на минус бесконечности.
Применение: применяет свойства пределов функции на
бесконечности при решении задач;

Привитие ценностей

Работа в парах и группах способствует:
-формированию коммуникативной компетенции ,развивает чувство
ответственности друг за друга;

Языковые цели

-восприятию альтернативных точек зрения при обсуждении
работ;
-умению обсуждать ,спорить, рассуждать.
Учащиеся будут:
-находить предел функции в точке и на бесконечности;
-описывать поведение функции при приближении переменной
к определенной фиксированной точке.
Предметная лексика и терминология:
 функция
 точка
 приближение сверху (снизу)
 предел
 приращение
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 асимптота
точки разрыва… .
-бесконечность
Словарь специфических терминов и терминология:

-предел функции на бесконечности;
- предел функции в точке;
- стремится в бесконечность;
-предел функции на плюс бесконечности
- предел функции на плюс бесконечности;
Серия полезных фраз для диалога/письма
-Значение функции стремится … .
-Предел функции на бесконечности равен … .
- Нахождение предела на бесконечности говорит нам о … .
- Предел произведения равен произведению пределов…
-Предел суммы равен сумме пределов….
-Постоянный множитель можно вынести за знак предела….
Межпредметные связи
Физика, математический анализ
-Данный урок является продолжением изучения пределов
Предварительные
функции в точке. Он опирается на знания учащихся, которые
знания
используются при вычисления пределов функции в точке .
План
Этапы урока
Запланированная деятельность на уроке
Ресурсы
Начало
Презентац
1.Организационный момент.
2 мин
Приветствие, проверка готовности учащихся к уроку.
ия
Сообщение целей и задач урока.
2.Актуализация знаний.
Цель:проверка ранее усвоенных знаний и умений в целях
5 мин
подготовки учащихся к изучению нового материала
Презентац
Описание:
ия
Деятельность учителя: Раздает учащимся карточки на
которых написано определение предела функции в точке и
основные свойства пределов функции с пропущенными
словами. Дает им задание:вставить пропущенные
слова.Затем выводит определение и свойства на
интерактивной доске.
Деятельность ученика: вписывает пропущенные слова и
затем проверяет себя и
корректируют имеющиеся
ошибки.
Учащиеся по очереди проговаривают вслух определение и
свойства.
Оценивание:взаимооценивание ,похвала учителя.
3.Сообщение целей и задач урока
Цель:подвести учащихся к формулированию целей и
5 мин
задач урока.
Описание:
Деятельность учителя: проводит беседу на тему :
«Что такое бесконечность?»
Деятельность ученика: Активно участвуют в беседе,
приводят
различные
жизненные
примеры
бесконечности, формулируют цели урока и составляют
под руководством учителя критерии оценивания
Оценивание:похвала учителя.
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Примерный краткий вариант беседы (см. Приложение 1)
Приложен
ие №1
Середина
10 мин

3 мин

5 мин

4.Изучение нового материала.
Цель:Познакомить учащихся с определением предела
функции на бесконечности и его свойствами.
Описание:
4.1. Просмотр видео : «Предел функции на бесконечности»
по ссылке предложенной учителем.
Деятельность учителя: Следит за тем ,чтобы учащиеся
внимательно посмотрели видео-материалы и при
необходимости останавливает,чтобы учащиеся могли
законспектировать основные моменты.
Деятельность ученика :
Внимательно слушают и
конспектируют в тетради определение пределов функции
на плюс бесконечности и на минус бесконечности ,а также
рассматривают
примеры вычисления
пределов на
бесконечности.
4.2.Деление на пары и на группы.
Цель:Разделить учащихя на пары и на две группы для
последующей организации групповой работы и работы в
парах в течение урока.
Деятельность учителя:
Учитель раскладывает карточки на своем столе.
Деятельность ученика:
Учащиеся выбирают по одной карточке со стола учителя. На
одних из них записаны левая часть свойств пределов
функции на бесконечности: суммы, произведения, частного
и т.д. а на других правые части этих свойств. Они должны
найти соответствия и разделится на пары.
Каждая пара формулирует свойство и записывает его на
доске.
На этапе проведения групповой работы 1 группу создадут те
учащиеся, которые выбрали левую часть формул, а вторую
группу те учащиеся, которые выбрали правую часть
соответствующих формул.
4.3.Групповая работа.
Описание:Учащиеся разделены две на группы.
Деятельность учителя: дает задание учащимся:
1 группе :разобрать пример 1;
2 группе : разобрать пример 2;
Деятельность учащихся : разобрать решенные примеры в
группах а затем объяснить решение для другой группы
учащихся.
Оценивание:оценивание работы групп.
Критерии оценивания составляют сами учащиеся.
Критерии оценивания работы групп:
1.Сплоченность
2.Аккуратность
3.Убедительность
4.Результативность.
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Ссылка
для видео:
https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=zmpz_p4twg

Презентац
ия

Приложен
ие № 2

7 мин

5.Закрепление нового материала. Решение задач.
Описание: учащиеся выполняют задания в парах.
Деятельность учителя: наблюдать за работой учащихся и
при необходимости консультировать их.
Деятельность учащихся : писменно выполнять задания в
тетради ,обсуждая их парах.
Оценивание:взаимооценивание
Приложен
ие № 3

Конец урока
3 мин

6. Подведение итогов урока.Рефлексия «Синквейн»
Цель:помочь ученику проанализировать свою деятельность
на уроке.
Рефлексия «Синквейн»
Слово синквейн происходит от французского, означающего
пять. т.е. синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти
строк.
Виленкин
Н.Я.
1-я строка – название синквейна - одно слово, обычно
существительное,
отражающее
главную
идею; Алгебра и
2-я строка – два прилагательных, описывающих основную начала
мысль;
анализа.
3-я строка – три глагола, описывающие действия в рамках 10
темы;
класс:учеб
4-я
строка
–
фраза
на
тему
синквейна; ник
для
5-я строка – существительное, связанное с первым, учащихся
отражающее сущность темы.
общеобраз
овательны
Задание на дом: №280,»282,№283
х
учрежден
ий
Дополнительная информация
Дифференциация – как Вы
Оценивание – как Вы
Межпредметные
планируете оказать больше
планируете проверить уровень связи и
навыки
поддержки? Какие задачи Вы
усвоения материала
использования ИКТ
планируете поставить перед более
учащимися?
способными учащимися?
Овладение
Дифференциация проводится при Формативное
оценивание практическими
подборе заданий для формативного проводится на каждом этапе навыками работы с
оценивания и в домашней работе
урока: в начале урока, при информацией,
работе в группах, в парной развитие умений,
работе, оценивание учителем в позволяющих
ходе урока,
обмениваться
с
самооценивание
в
конце информацией.
урока.
Общая оценка
Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об
обучении)?
1:
2:
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Какие две вещи могли бы улучшить урок (подумайте как о преподавании, так и об
обучении)?
1:
2:
Что я узнал(а) за время урока о классе или отдельных учениках такого, что поможет мне
подготовиться к следующему уроку?
Приложение №1
Ребята, давайте посмотрим, что такое предел функции на бесконечности?
А, что такое бесконечность?
Бесконечность — используется для характеристики безграничных, беспредельных, неисчерпаемых
предметов и явлений, в нашем случае характеристика чисел.
Бесконечность – сколь угодно большое(малое), безграничное число.
Если рассмотреть координатную плоскость то ось абсцисс(ординат) уходит на бесконечность, если ее
безгранично продолжать влево или вправо(вниз или вверх

Например, количество знаков после запятой у числа  продолжается до бесконечности.
Знак обозначения бесконечности вы знаете:  .

Итак, что же мы сегодня будем изучать:
1. Что такое Бесконечность?
2. Предел функции на бесконечности
3. Предел функции на плюс бесконечности.
4. Предел функции на минус бесконечности.
5. Свойства.
6. Примеры.

Приложение №2

Пример 1.
Найти:

Решение: Разделим числитель и знаменатель дроби на x.
Воспользуемся свойством предел
частного
равен
частному
пределов:
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Ребята, вспомните предел числовой последовательности.

. Получим:
Пример 2.
Найти предел функции y=f(x), при x стремящимся к бесконечности.

Решение.

Разделим числитель и знаменатель дроби на x в третьей

степени

. Воспользуемся свойствами предела на бесконечности

Предел числителя равен: 5-0=5; Предел знаменателя равен: 10+0=10
Пример 3.
Найти
предел

Разделим

функции

.
числитель

и

y=f(x),

при

знаменатель

x

дроби

стремящимся

на

x

в

к

бесконечности.

третьей

степени.

. Воспользуемся свойствами предела на бесконечности

. Предел числителя равен 0; знаменателя – 8 .
Приложение №3
1) Построить график непрерывной функции y=f(x). Такой что предел при x
стремящемся к плюс бесконечности равен 7, а при x стремящимся к минус бесконечности 3.
2) Построить график непрерывной функции y=f(x). Такой что предел при x
стремящемся к плюс бесконечности равен 5 и функция возрастает.
3) Найти пределы:
4) Найти пределы:

2) Краткосрочный план на тему «Нахождение корней многочлена с одной
переменной методом разложения на множители».
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Цели обучения, которые
достигаются на данном уроке
(ссылка
на
учебную
программу)
Цели урока

Критерии оценивания

Языковые цели:

Привитие ценностей

Навыки использования ИКТ
Предварительные знания

10.2.1.5 находить корни многочлена с одной переменной
методом разложения его на множители;
10.2.1.6 использовать формулы
для разложения многочленов на множители при
;
Учащиеся будут:
- находить корни многочлена с одной переменной
методом разложения многочлена на множители;
- использовать формулы x n  a n , x 2n1  a 2n1
для
разложения многочленов на множители;
- отрабатывать практические навыки при решении задач.
Учащийся:
- умеют находить корни многочлена с одной переменной
методом разложения его на множители;
- умеет применять формулы
для
разложения многочленов на множители при
;
Учащиеся будут:
- комментировать нахождение корней многочлена с одной
переменной методом разложения его на множители;
- аргументировано рассуждать о количестве корней
многочлена с одной переменной методом разложения его
на множители;
- описывать алгоритм разложения многочлена с одной
переменной методом разложения его на множители;
- вести рассуждения о корнях многочлена с одной
переменной методом разложения его на множители;
- оперировать предметной лексикой и терминологией
данного урока.
Предметная лексика и терминология:
- корни многочлена;
- нахождение корней многочлена;
- метод разложения на множители;
- коэффициент, переменная, корень;
- линейный множитель, квадратичный множитель;
- разлагать на множители в виде произведения
множителей.
Серия полезных фраз для диалога/письма:
- разложить на множители многочлен … ;
- находить корни … многочлена с одной переменной
методом разложения его на множители;
- использовать формулу … для разложения многочленов
на множители;
- используя корни многочлена..., найти коэффициент….
Уважение к себе и другим и сотрудничество – через
работу в паре, в группе, академическая честность – при
самостоятельной работе, открытость – учащиеся
самостоятельно могут определить цели урока и задачи.
Презентация в Power Point, образовательная платформа
Билим лэнд
Работа с алгебраическими выражениями, умножение
многочлена на многочлен, ФСУ, методы разложения на
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Запланированны
е этапы урока
Начало урока
0-2 мин

Середина урока
5-10 мин

множители
(группировка,
использование
ФСУ),
вынесение полного квадрата и умение решать квадратные
уравнения.
Ход урока:
Запланированная деятельность на уроке
Ресурсы
Здравствуйте. Проверка готовности учащихся к уроку.
Совместно с учащимися определяем цели урока и Цветные
ожидаемые результаты.
смайлики
Настрой на работу в начале урока. В начале урока учитель
и учащиеся приветствуют друг друга смайликом, улыбкой.
Работа в парах. Учащимся даны листки с заданиями из
раздаточного материала, с которыми они сначала работают
индивидуально, затем проверяют ответы соседа по парте.
После проделанной работы можно предложить сравнить
получившиеся ответы с образцом правильного решения.
Найдите корни уравнений:
( х  5)( х  1)(3х  6)  0
х( х 2  4)  0
( х 2  49)( х  3)  0
(2 х  4)( х 3  1)  0

Середина урока
12 -21 мин

( х 3  1)( х 2  25)  0
Проведите устное формативное оценивание.
Эпиграф: Метод решения хорош, если с самого начала
мы можем предвидеть – и впоследствии подтвердить
это, - что следуя этому методу, мы достигнем цели.
Лейбниц
Одним из приемов решения уравнений высших степеней
является разложение на множители.
Разложение многочлена на множители.
Любой многочлен может быть представлен в виде
произведения. Самые известные методы разложения
многочленов это: вынесение общего множителя,
применение формул сокращенного умножения, выделение
полного квадрата, группировка, разложение квадратного
трехчлена на множители по формуле
Пример:
решить
уравнение
х3  3х 2  25х  75  0
.
Как называется способ, с помощью которого можно
разложить левую часть уравнения на множители?
Когда произведение множителей равно 0?
Сколько корней имеет данное уравнение?
Как вы думаете, может ли уравнение третьей
степени иметь 1, 2, 4, 5 корней или ни одного корня
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Ресурсы
Билим
лэнд
Видео 1
мин

Середина урока
22-37 мин

Тренировочные упражнения. Работа в группах.
Учащимся
предлагаются
различные
задачи
для
закрепления из учебного пособия. Раздаточный материал
должен содержат задачи с запасом на более способных
учащихся с высокой скоростью решения. Предложите
учащимся заполнить «Лист успеха».
4
3
1. 2 х  х  0
4
3
2
2. 63х  3х  12 х  6 х  0
3. х -7х + 6 =0
4. x4 + 2x3 + 5x2 + 4x – 12 = 0
Формативное оценивание данного этапа урока
«большой палец»
Тренинг по решению задач:
Для закрепление материала
выполнить задание на
применение различных способов нахождения корней
симметрических и однородных многочленов.
Используйте схему Горнера при решении следующих
задач:
a) х4+2х3 – 13х2 – 38х – 24=0;
b) 5х4 – 3х3 – 4х2 – 3х+ 5 = 0;
c) х4+3х3 – 5х2 – 6х – 8=0;
d) х4+5х3+5х2 – 5х – 6=0.
Решите уравнения:
x 2  4 xx 2  4 x  17  60  0

x
x
x

2

2
2


 3x   2x
 x   11x


 3x   8
 x   12

 5 x x 2  5 x  10  24  0
2

2

2

2

x 3  3x 2  4 x  12  0
x 3  2 x 2  3x  6  0
2 x 4  5x 3  2 x 2  5x  0
6 x 4  3x 3  12 x 2  6 x  0
2 x 4  3x 3  8x 2  12 x  0
2 x4  5x3  18x2  45x  0
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Формирование новых знаний учащихся.
«Автобусная остановка». Разместите каждую малую
группу на станции, дайте 2-3 минуты обсудить задания и
записать их решения на бумаге. По истечению времени,
группа перемещается к другой станции, где группа
продолжает работу предыдущей группы. Перемещение
происходит каждые 3 минуты, пока каждая группа не
побывала на каждой позиции и обдумала мысли всех
групп.
На этом этапе у учащихся развивается уважение друг к
другу и академическая честность.
Дифференциация выражена в виде заданий, требующих
разного уровня математической подготовленности, а так
же с учетом скорости мышления и возрастных
особенностей учащихся.
Базовый уровень
3
2
1. x  3x  4 x  12  0
x 3  2 x 2  3x  6  0
2. 2 x 4  5x 3  2 x 2  5x  0
6 x 4  3x 3  12 x 2  6 x  0
Средний уровень
4
3
2
2 x  3x  8x  12 x  0
2 x 4  5x 3  18x 2  45x  0
Продвинутый уровень

x
x

Конец урока
38-40 мин

2




 x   11x
2



 3x  2 x 2  3x  8
2



 x  12
Учащиеся проводят самооценивание своих решении, затем
проводят проверку по готовым ответам. Учитель
наблюдает за работой учащихся, в случае необходимости
оказывая им поддержку.
Анализ, оценивание: Группы закончили свою работу.
Обмениваются решениями с другими группами, проводят
самооценивание
и
взаимооценивание.
Попросите
учащихся провести анализ работы в группе:
Как работали (сообща или каждый сам за себя, кто был
наиболее активен в обсуждениях, кто оказывал помощь, а
кто затруднялся)
Сколько уравнений решили, что вызвало затруднения, а
что получилось.
Какие задания не взялись решать и почему.
Общий вывод о работе группы (достигли цели,
поставленной на урок или нет).
Если цель, поставленная на урок, не достигнута, сделать
вывод, почему так произошло, что необходимо доработать
Домашнее задание.
Повторитьметоды разложения многочленов на множители.
В конце урока рефлексия.
2

2

Что получила(а)
от урока (три
мнения)
Что не понял
(два вопроса)
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Предложение
Дифференциация – каким образом
Вы планируете оказать больше
поддержки? Какие задачи Вы
планируете поставить перед более
способными учащимися?
Дифференциация
заключается
в
оказании индивидуальной поддержки
учащемуся через подбор учебного
материала и ресурсов с учетом
индивидуальных способностей.

Оценивание – как Вы
планируете проверить
уровень усвоения материала
учащимися?

Здоровье и
соблюдение
техники
безопасности

Взаимооценивание
и
самооценивание
индивидуальной, парной и
групповой
деятельности
учащихся по разработанным
дескрипторам.

Учитывать
влияние
освещения
в
классной комнате
на
зрение
учащихся.
Рационально по
времени
использовать
интерактивную
доску.

3) Краткосрочный план на тему «Свойства функции» (2 урок).
Цели
обучения,
которые
достигаются
на
данном
уроке (ссылка
на
учебную
программу)
Цели урока

10.4.1.4 уметь описывать по заданному графику функции еѐ свойства:-промежутки монотонности функции;
- промежутки знакопостоянства функции;
- наибольшее и наименьшее значения функции;
- ограниченность функции;
- непрерывность функции; экстремумы функции
Учащиеся повторяют и систематизируют материал по свойствам функции

Критерии Учащиеся:
Называют
промежутки
монотонности,
знакопостоянства
и
оценивания
непрерывности функции
- Указывают экстремумы функции
- Называют наибольшее и наименьшее значение функции.
Учащиеся будут
 Описывать свойства функции по графику;
Предметная лексика и терминология:
Языковые
- ограниченность функции
цели
-монотонность функции
- непрерывность функции
- экстремумы функции
Умение учиться, анализировать ситуацию, адаптироваться к новым
Привитие
ситуациям, ставить проблемы и принимать решения, отвечать за качество
ценностей
своей работы, умение организовывать свое время
Привитие
ценностей
осуществляется
посредством
работ,
запланированных на данном уроке.
Межпредметн Графики широко используются в физике, химии и биологии для описания
различных реальных процессов.
ые связи
182

Навыки
использовани
я ИКТ
Первоначальн
ые знания

Использование интерактивной доски в качестве демонстрационного
средства и средства записи. geogebra
Учащиеся рассмотрели графики различных элементарных функций,
изучили свойства функции
Ход урока

Этапы
Запланированная деятельность на уроке
Ресурсы
урока
Первы Постановка целей урока.
Приложение 1
й урок Повторение свойств функции (работа в
группах)
(7
У каждой группы есть набор карточек с
минут) указанием свойств функции. Участники
группы по очереди вытаскивают одну из
карточек и объясняют что означает данное
свойство. Если ученик смог объяснить, то
откладывает карточку в сторону, и другой
ученик продолжает цепочку. Если ученик
затрудняется, участники группы помогают
ему, но в том случае если никто не справился
тогда карточка откладывается отдельно.
По окончании времени подводятся итоги, и
ученики пытаются сформулировать цели на
сегодняшний урок, исходя из тех карточек,
которые остались необъясненными.

Середи
на
урока
(8
минут)

https://reshimvse.com/zadacha.php?
Фронтальная
работа.
Промежутки
id=10770
монотонности,
знакопостоянства,
непрерывность, экстремумы.
На слайде учащимся предложен график и в
ходе кумулятивной беседы повторяются
свойства функции
На конкретном примере.
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(15
минут)

Промежутки монотонности:
возрастает (-10;-9) (-8;-4) (-2;-1) (0;1)
убывает (-9;-8) (-4;-2) (-1;0) (1;2)
промежутки знакопостоянства
функция положительна (-7;-3)
функция отрицательна (-10;-7) (-3;2)
наибольшее и наименьшее значение
функции
наибольшее значение функции =3 при х=-4
наименьшее значение функции = -3 при х=-8;2;0
функция непрерывна на всей области
определения
экстремумы функции
точки максимума (-9;-2) (-4;3) (-1;-2) (1;-1)
точки минимума (-8;-3) (-2;-3) (0;-3)
ограниченность
функция ограниченна сверху у=3
функция ограничена снизу у=-3
Формативное оценивание.
Групповая работа. Свойства функции.
Каждой группе предложен свой график, по
которому необходимо назвать следующие
свойства
1) промежутки монотонности функции;
2) промежутки знакопостоянства функции;
3) наибольшее и наименьшее значения
функции;
4) ограниченность функции;
5) непрерывность функции;
6) экстремумы функции

(5
минут)
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http://laskasamp.biz/informatika/forum/proizvo
d/symmaekst_7
https://www.berdov.com/ege/deriva
tive/summary/
Приложение 2

Взаимопроверка.
По одному представителю от группы
переходят со своими работами в другую
группу и представляют работу. Группа
оценивает
как
правильность
описания
каждого пункта, так и работу группы в целом.
Конец Рефлексия
https://nsportal.ru/nachalnayaурока Подведение итогов.
shkola/obshchepedagogicheskie5
Учащиеся по желанию высказываются одним tekhnologii/2012/11/30/masterминут предложением, выбирая начало фразы из klass-priyomy-refleksii
рефлексивного экрана на доске:
сегодня я узнал…
было интересно…
было трудно…
я выполнял задания…
я понял, что…
теперь я могу…
я почувствовал, что…
я приобрел…
я научился…
у меня получилось …
я смог…
я попробую…
меня удивило…
урок дал мне для жизни…
мне захотелось…
Дополнительная информация
Дифференциа Оценивани
Межпредметные связи
ция – как Вы
е – как Вы
Здоровье и безопасность
планируете
планируете
Связи с ИКТ
оказать
проверить
Связи с ценностями (воспитательный элемент)
больше
уровень
поддержки?
усвоения
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Какие задачи
Вы
планируете
поставить
перед более
способными
учащимися?
Индивидуальна
я консультация
со
стороны
учителя.
Более сильные
ученики
возьмут на себя
роль лидера

материала
учащихся?

Формативн
ое
оценивание
проводится
через
наблюдение
работ
учащихся и
использова
ние
диалога.

Ценности:
У них будет возможность для диалога, и с учителем и с
сверстниками, развивая коммуникативные способности.
Возможность сотрудничать при решении задач
Весь урок проходит в активной деятельности учащихся

Рефлексия
Были
ли
реализованы
цели
урока/Ожида Используйте данный раздел для рефлексии урока. Ответьте на вопросы
о Вашем уроке из левой колонки.
емые
результаты
реалистичны
ми?
Чему
сегодня
научились
учащиеся?
Какова была
атмосфера в
классе?
Сработала ли
дифференциа
ция? На все
ли хватило
времени?
Какие
изменения
были
внесены
в
план
и
почему?
Общая оценка
Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об
изучении)?
1:
2:
Какие две вещи могли бы улучшить урок (подумайте как о преподавании, так и об
изучении)?
1:
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2:
Что я узнал (а) за время урока о классе или отдельных учениках такого, что поможет мне
подготовиться к следующему уроку?

Изучение математики на уровне общего среднего образования должно
обеспечить овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, при изучении
смежных дисциплин; продолжение математического образования, овладение
математическим языком как средством решения практических задач, развитие
математической грамотности. Необходимо обратить особое внимание на работу
по формированию функциональной грамотности обучающихся как
необходимого навыка использования знаний и умений для решения широкого
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности.
Требование современности – воспитание самостоятельно творчески
работающей, конкурентоспособной в меняющихся условиях жизни,
всесторонне развитой, компетентной личности.
Оценивание учебных достижений в условиях компетентностного подхода отдельная, очень важная методическая проблема. По мнению ученых, человек
становится компетентным именно в тот момент, когда у него формируется
умение самостоятельно оценивать свою деятельность и ее результаты. Такая
возможность появляется на уроке при критериальном оценивании
обучающихся.
Критериальное оценивание – это оценивание по критериям, т.е. оценка
складывается из составляющих (критериев), которые отражают достижения
обучающихся по разным направлениям развития их учебно-познавательной
компетентности.
Критерий – это измерители оценки по предмету, которые являются
предметными образовательными целями, которые при переводе на язык
характеристик ученика дают портрет идеально обученного человека.
Критериальное оценивание - это процесс, основанный на сравнении
учебных достижений обучающихся с четко определенными, коллективно
выработанными, заранее известными всем участникам процесса критериями,
соответствующими целям и содержанию образования, способствующими
формированию учебно-познавательной компетентности обучающихся.
Функции критериального оценивания: обучающая; контролирующая;
развивающая; воспитывающая; диагностическая; мотивационная.
Задачи критериального оценивания:
- определение уровня подготовки каждого обучающегося на каждом этапе
учебного процесса;
- анализ достижения обучающимися краткосрочных целей и результатов
обучения в соответствии с учебной программой;
- мониторинг индивидуального прогресса и коррекция индивидуальной
траектории развития обучающегося;
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- мотивирование обучающихся на устранение имеющихся пробелов в
усвоении учебной программы;
- дифференцирование значимости оценок, полученных за выполнение
различных видов деятельности;
- мониторинг эффективности учебной программы;
- обеспечение обратной связи между учителем, обучающимся и
родителями для выявления особенностей организации учебного процесса и
усвоения учебного материала.
Практическая значимость:
- оценивается только работа обучающегося;
- работа обучающегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно
выполненной работы, который известен обучающимся заранее;
- обучающемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по
которому он сам может определить уровень своей работы и информировать
родителей;
- оценивают у обучающихся только то, чему учили, так как критерий
оценивания представляет конкретное выражение учебных целей.
В рамках обновленного содержания образования критериального
оценивания включает суммативное оценивание и формативное оценивание.
Суммативное оценивание – оценивание, которое определяет уровень
освоения знаний и сформированности навыков учащихся по завершении
изучения разделов учебной программы за четверть, по завершении уровня
образования.
Оценивание проводится в двух видах:
- суммативное оценивание по разделу;
- суммативное оценивание за четверть.
Далее таблица 14 представляется количество итоговых оценок по разделу
в зависимости от естественно-математического и общественно-гуманитарного
направлений «Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов.
Таблица 14 – Количество суммативных оцениваний за раздел
10 класс (общественно-гуманиарное направление)
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ

Разделы
Количество
СОР

2

1

2

1

2

VІІ

2

1
Итого: 11

Разделы
Количество
СОР

10 класс (естественно-математическое направление)
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ

Х

ХІ

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1

2

Итого: 17
Разделы
Количество
СОР

11 класс (общественно-гуманиарное направление)
І
ІІ
ІІІ
ІV
V

VІ

2

1

2

1
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1

2

Итого: 10
Разделы
Количество
СОР

11 класс (естественно-математическое направление)
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
2

1

2

1

1

1

VІІ

VІІІ

2

1
Итого: 12

Дескриптор – характеристика, описывающая конкретные шаги для
выполнения заданий.
Используемые дескрипторы к заданиям должны быть ясными и точными,
чтобы решение учителя при оценивании было объективным. Дескрипторы
позволяют определить, на каком этапе выполнения задания обучающийся
испытывает трудности. Выявленные трудности позволяют формулировать
конструктивную обратную связь обучающимся и определять необходимый
объем программного материала для повторного изучения.
Далее, приведены примеры суммативных оцениваний за раздел и за
четверть.
1. Суммативное оценивание за раздел «Элементы математической
статистики»
Тема
Генеральная совокупность и выборка. Дискретные и интервальные
вариационные ряды. Оценка числовых характеристик случайной величины по
выборочным данным;
Цель обучения
11.2.2.1 - знать и понимать основные термины математической
статистики;
11.2.2.2 - обрабатывать выборочные данные для составления
дискретных и интервальных вариационных рядов;
11.2.2.3 - оценивать числовые характеристики случайных величин
по выборочным данным.
Критерий оценивания Обучающийся
– Знает и понимает основные термины математической
статистики;
– обрабатывает выборочные данные для составления дискретных
и интервальных вариационных рядов;
– анализирует данные вариационного ряда в соответствии с
заданным условием;
– оценивает числовые характеристики случайных величин по
выборочным данным.
Уровень мыслительных навыков
Знание, применение
Навыки высокого порядка
Время выполнения 20 минут
Критерий оценивания за раздел «Элементы математической статистики»
Критерий оценивания

№
задания
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Дескриптор

Балл

Обрабатывает выборочные
данные для составления
дискретных и интервальных
вариационных рядов;
Анализирует
данные
вариационного
ряда
в
соответствии с заданным
условием;

1. 1)

1. 2)
1. 3)

Оценивает
числовые
характеристики случайных
величин по выборочным
данным.

1. 4)

Строит
(многоугольник
распределения)

1. 5)

полигон

Составляет вариационный ряд

1

Находит объем выборки

1

Находит вариационный ряд
относительных частот
Находит вариационный ряд
относительных
частот
в
процентах
Находит моду
Находит
среднее
арифметическое значение
Записывает
формулы
для
дисперсии
и
среднего
квадратического отклонения
Строит
полигон
(многоугольник распределения)

2

Всего баллов

1

1
2
1

3

12

Вариант 1

1. При изучении некоторой генеральной совокупности по результатам
независимых наблюдений получены значения:
11
13
10
5
7
12
5
12
5
12
11
6
8
7
11
12
5
7
1) Составьте вариационный ряд наблюдений и найдите объем выборки;
2) Составьте вариационный ряд относительных частот;
3) Составьте вариационный ряд относительных частот в процентах;
4) Найдите моду, среднее арифметическое значение и запишите формулы
для нахождения дисперсии, среднего квадратического отклонения;
5) Постройте полигон(многоугольник распределения) относительных
частот в процентах.
2. Суммативное оценивание за IV четверть
Время выполнения – 40 мин. Количество баллов – 14
Структура суммативного оценивания за IV четверть
Вариант состоит из 4 заданий, включающим задания с выбором ответа (МВО),
задания с кратким ответом (КО) и задания с развернутым ответом (РО) на выявление умений
понимать и применять знания, анализировать и оценивать выполненное задание.
В заданиях с выбором ответа обучающийся записывает номер правильного ответа.
В заданиях, требующих краткий ответ, ученик записывает ответ в виде числового или
алгебраического выражения, слова или короткого предложения.
В заданиях с развернутым ответом ученик показывает полное решение с
последовательностью действий и необходимыми обоснованиями для получения ответа и
максимального балла. Оценивается способность обучающегося применять необходимые
формулы, знания и умения, использовать математические способы и приемы решения в
контексте математического задания.
Учитель, учитывая подготовленность учащихся, имеет право сократить или увеличить
число заданий суммативного оценивания.
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Элементы математической статистики

11.2.2.1 - знать и понимать основные
термины математической статистики;
11.2.2.2 - обрабатывать выборочные
данные для составления дискретных
и интервальных вариационных рядов;
11.2.2.3 - оценивать числовые
характеристики случайных величин
по выборочным данным.

Знание,
применени
е

Тип
задания

Проверяемая цель

К-во
заданий
№ задания

Уровень
мыслительн
ых навыков

Раздел

Характеристика заданий суммативного оценивания за IV четверть

Балл

МВО

2

1

1

Знание,
применени
е

1

2

МВО

3

Знание,
применени
е

1

3

МВО

2

1

4

РО

8

Навыки
высокого
уровня

Критерий оценивания за IV четверть
Критерий оценивания
№
Дескриптор
Балл
задания
Анализирует
данные
1
Находит
математическое ожидание
2
вариационного ряда в
вариационного ряда относительной
соответствии с заданным
частоты
условием;
2
Находит
дисперсию вариационного
3
Оценивает
числовые
ряда относительной частоты
характеристики
3
Находит
среднее квадратичное
1
случайных величин по
отклонение
вариационного
ряда
выборочным данным.
относительной частоты
4
Находит математическое ожидание
3
Знает
формулы
для
вычисления
дисперсии и среднего квадратического
отклонения
Находит дисперсию по заданным
данным
Находит
уточненную
выборочную
дисперсию и среднее квадратическое
отклонение
Всего баллов

1

3
1

14
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1. По вариационному ряду относительных частот найдите матемаическое
ожидание:
Х
2
3
4
ni
0,3
0,3
0,4
n

2. По вариационному ряду относительных частот (задание 1) найдите
дисперсию.
3. По вариационному ряду относительных частот (задания 1) найдите
среднее квадратическое отклонение.
4. Используя таблицу интервального вариационного ряда относительных
частот, найдите дисперсию и среднее квадратичное отклонение
Формативное оценивание является процессом, который оказывает
непосредственное влияние на рост и развитие учебных достижений и
обеспечивает обратную связь между учителем и обучающимся.
Формативное оценивание – оценивание, которое определяет уровень
освоения знаний и сформированности навыков учащихся в повседневной
работе на уроке и/или дома и осуществляет оперативную взаимосвязь между
учащимся и учителем в ходе обучения, позволяет учащимся понимать,
насколько правильно они выполняют задания в период изучения нового
материала и достигают целей и ожидаемых результатов обучения.
Процесс формативного оценивания в деятельности учителя предполагает
реализацию следующих этапов:
– планирование и организация формативного оценивания;
– выбор методов формативного оценивания;
– предоставление обратной связи;
– анализ результатов формативного оценивания.
Далее представлены дескрипторы для заданий на формативное
оценивание.
Тема: Первообразная и определенный интеграл
Номер
задания
1

2

3

4

Дескрипторы
знает свойства первообразных;
находит первообразную степенной функции;
среди данных ответов указывает правильный ответ;
знает свойства первообразных;
находит первообразную степенной функции;
среди данных ответов указывает правильный ответ;
знает свойства первообразных;
находит первообразную тригонометрической функции;
среди данных ответов указывает правильный ответ;
знает свойства неопределенного интеграла;
находит неопределенный интеграл суммы;
среди данных ответов указывает правильный ответ;
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знает формулу нахождения первообразной ;
находит неопределенный интеграл суммы тригонометрической
функции;
среди данных ответов указывает правильный ответ.

Тема: Корень n-ой степени и его свойства
Номер
задания
1
2
3
4
5

Дескрипторы
знает свойства корня n-ой степени;
используя свойства корня n-ой степени, находит все соответствия;
знает определение корня n-ой степени;
знает определение арифметического корня n-ой степени;
используя определение корня n-ой степени и свойство произведения
корней n-ой степени, упрощает выражение;
используя определение корня n-ой степени и свойство частного корней
n-ой степени, упрощает выражение;

Обратная связь является обязательным элементом урока, которая
позволяет корректировать действия учителя, направленные на поддержку
ученика.
В пункте 13-1 приказа Министра образования и науки РК от 18 марта
2008 года № 125 "Об утверждении Типовых правил проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего
образования" с изменениями и дополнениями на 26 ноября 2019 года № 509
прописано об обратной связи:
«13-1. При формативном оценивании на уроке учитель осуществляет
обратную связь. Педагог самостоятельно определяет количество обучающихся,
форму и частоту предоставления обратной связи» [8].
Результат формативного оценивания обучающимся предоставляется в
виде обратной связи. Обратная связь используется на различных этапах урока и
позволяет
учителю
осуществлять
непрерывное
взаимодействие
с
обучающимися, в результате которого происходит корректирование и
дальнейшее планирование процесса обучения.
Обратная связь должна содержать информацию о достигнутом уровне
учебных достижений обучающихся. Форму информирования обучающихся и
родителей учитель определяет самостоятельно. Рекомендуется предоставлять
данную информацию в форме рубрики.
Рубрика – способ описания уровней учебных достижений обучающихся в
соответствии с критериями оценивания.
При определении уровня учебных достижений обучающихся делится на
три вида: низкий, средний и высокий.
Примерные критерии каждого уровня учебных достижений обучающихся
представлены в таблице 15.
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Таблица 15 – Критерии к уровням учебных достижений обучающихся
Уровни учебных достижений обучающихся
низкий
средний
высокий
Обучающиеся
не Обучающиеся
запомнил Обучающиеся демонстрирует
овладел
основными большую
часть полное
понимание
сути
знаниями
в теоретического материала, без теории и свободно оперирует
соответствии
с которого
невозможна ей,
творчески
применяет
требованиями
и практическая работа по теме. теоретические
знания
на
допустил
больше Решает самостоятельно только практике. При решении задач
ошибок и недочетов. те практические задачи, в наблюдаются
четко
Не может выполнить которых известен алгоритм. осознанные действия. Решает
ни
одного Допускает одну ошибку или нестандартные задачи. Не
практического задания не более двух недочетов, то допускает
вычислительных
с применением данной может
исправить
их ошибок.
Умеет
теории.
самостоятельно
или
с самостоятельно
получать
небольшой помощью учителя. знания,
работая
с
дополнительной литературой.

Ниже приведены критерии к уровням учебных достижений обучающихся,
разработанные на каждую цель обучения по учебным предметам «Алгебра и
начала анализа» (ЕМН), «Алгебра и начала анализа» (ОГН) (таблицы 16-19).
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10.4.1.3 - уметь определять
свойства функции;
10.4.1.4 - уметь описывать
по заданному графику
функции еѐ свойства:
1) область определения;
2) область значений;
3) нули функции;
4) периодичность;
5) промежутки
монотонности;
6) промежутки
знакопостоянства;
7)
наибольшее
и
наименьшее
значения

10.4.1.2
функция
графигіне уметь выполнять
преобразования
графика
функции
(параллельный
перенос,
сжатие
и
растяжение)

10.4.1.1
знать
определение и способы
задания функции;

Цели обучения
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«Свойства функции»
затрудняется при определении допускает неточности при определении умеет определять свойства функции
свойства функции
свойства функции
умеет описывать по заданному допускает неточности при описании по умеет описывать по заданному
графику функции еѐ некотроые заданному графику функции еѐ свойства графику функции еѐ свойства
свойства

Уровни учебных достижений
низкий
средний
высокий
«Функция и способы ее задания»
знает определение и способы знает определение и способы задания знает определение и способы
задания функции, затрудняется функции, но допускает неточности при задания функции
при
нахождении
области нахождении
области
допустимых
допустимых значений
значений
«Преобразования графиков функций»
не
знает
все
виды допускает неточности при выполнении умеет выполнять преобразования
преобразования (параллельный преобразований
графика
функции графика функции (параллельный
перенос,
сжатие
и (параллельный перенос, сжатие и перенос, сжатие и растяжение)
растяжение)графика функции
растяжение)

Таблица 16 – Критерий для определения уровня учебных достижений обучающихся (Алгебра и начала анализа (ЕМН),
10 класс)

, с0

определяет свойства

, определяет свойства

«Дробно-линейная функция»

10.2.3.2 - уметь строить

графики

,

строить

графики

знает
определения,
свойства
тригонометрических функций и
уметь строить их графики

уметь распознавать сложную функцию
f(g(x)) и составлять композицию
функций;

знает
определение
обратной
функции и находить функцию,
обратную
заданной
и
знать
свойство расположения графиков
взаимно обратных функций

«Построение графиков тригонометрических функций с помощью преобразований»
затрудняется при построении уметь
строить
графики уметь
196

свойства

с  0 дробно-линейной функции и
правильно строит ее график;

, с  0 определяет

дробно-линейной дробно-линейной функции и строит ее
с0
дробно-линейной функции и функции, но затрудняется при график, но допускает неточности;
строить ее график;
построении ее график;
«Понятия сложной и обратной функций»
10.4.1.6 - знать
знает определение обратной знает определение обратной функции и
определение обратной
функции и находить функцию, находить функцию, обратную заданной
функции и находить
обратную заданной, но не знает и
знает
свойство
расположения
функцию, обратную
свойство
расположения графиков взаимно обратных функций,
заданной и знать свойство
графиков взаимно обратных но допускает неточности
расположения графиков
функций
взаимно обратных
функций;
10.4.1.7 - уметь распознавать затрудняется при распознавании уметь распознавать сложную функцию
сложную функцию f(g(x)) и
сложной функции f(g(x)) и f(g(x)) и составлять композицию функций,
составлять композицию
составлять композицию функций;
но допускает неточности
функций;
«Тригонометрические функции, их свойства и графики»
10.2.3.1 - знать определения, знает определения, свойства знает
определения,
свойства
свойства
тригонометрических функций, тригонометрических функций и уметь
тригонометрических
затрудняется при построении строить их графики, но допускает
функций и уметь строить их их графиков
неточности

свойства

10.4.1.5 - определять

11) экстремумы функции

функции;
8) четность, нечетность;
9) ограниченность
функции;
10) непрерывность
функции;

графиков тригонометрических
функций
с
помощью
преобразований

тригонометрических
функций
с тригонометрических функций
помощью преобразований, но допускает помощью преобразований
неточности

с
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«Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс»
10.2.3.3 - знать определения знает определения арксинуса, знает
определения
арксинуса, знает
определения
арксинуса,
арксинуса, арккосинуса,
арккосинуса,
арктангенса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса арккосинуса,
арктангенса,
арктангенса, арккотангенса арккотангенса,
затрудняется и уметь находить их значения, но арккотангенса и уметь находить их
и уметь находить их
допускает неточности
значения
при нахождении их значений
значения;
«Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики»
10.2.3.4 - знать определения знает определения и некоторые знает определения и свойства обратных знает определения и свойства
и свойства обратных
свойства
обратных тригонометрических
функций,
но обратных
тригонометрических
тригонометрических
тригонометрических функций
допускает неточности
функций
функций;
10.2.3.5 - строить графики
затрудняется при построении строит
графики
обратных строит
графики
обратных
обратных
графиков
обратных тригонометрических
функций,
но тригонометрических функций
тригонометрических
тригонометрических функций
допускает неточности
функций
10.2.3.6 - выполнять
затрудняется
при выполняет преобразования выражений, выполняет
преобразования
преобразования выражений, преобразовании
выражений, содержащих
обратные выражений, содержащих обратные
содержащих обратные
содержащих
обратные тригонометрические
функции,
но тригонометрические функции
тригонометрические
тригонометрические функции
допускает неточности
функции
«Простейшие уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции»
10.2.3.7 - уметь решать
затрудняется при решении решает
простейшие
уравнения, правильно решает простейшие
простейшие уравнения,
простейших
уравнения, содержащие
обратные уравнения, содержащие обратные
содержащие обратные
содержащие
обратные тригонометрические
функции,
но тригонометрические функции
тригонометрические
тригонометрические функции допускает неточности
функции;
«Простейшие тригонометрические уравнения»
10.2.3.8 - уметь решать
затрудняется при решении решает простейшие тригонометрические правильно решает простейшие
простейшие
простейших
уравнения, но допускает неточности
тригонометрические уравнения

графики
тригонометрических
функций с помощью
преобразований

10.2.3.9 - уметь решать
тригонометрические
уравнения с помощью
разложения на множители
10.2.3.10 - уметь решать
тригонометрические
уравнения, приводимые к
квадратному уравнению
10.2.3.11 - уметь решать
тригонометрические
уравнения с
использованием
тригонометрических
формул
10.2.3.12 - уметь решать
однородные
тригонометрические
уравнения
10.2.3.13 - уметь решать
тригонометрические
уравнения, используя
формулы понижения
степени
тригонометрических
функций
10.2.3.14 - уметь решать
тригонометрические
уравнения методом
введения
вспомогательного
аргумента

тригонометрические
уравнения;
правильно
решает
тригонометрические уравнения с
помощью
разложения
на
множители
правильно
решает
тригонометрические
уравнения,
приводимые
к
квадратному
уравнению
правильно
решает
тригонометрические уравнения с
использованием
тригонометрических формул

правильно
решает
тригонометрические
уравнения
методом
введения
вспомогательного аргумента

затрудняется при решении решает тригонометрические уравнения
тригонометрических уравнений методом введения вспомогательного
методом
введения аргумента, но допускает неточности
вспомогательного аргумента
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правильно
решает
тригонометрические
уравнения,
используя формулы понижения
степени
тригонометрических
функций

решает тригонометрические уравнения,
используя формулы понижения степени
тригонометрических
функций,
но
допускает неточности

затрудняется при решении
тригонометрических
уравнений, используя формулы
понижения
степени
тригонометрических функций

затрудняется при решении решает однородные тригонометрические правильно решает однородные
однородных
уравнения, но допускает неточности
тригонометрические уравнения
тригонометрических уравнений

«Методы решения тригонометрических уравнений и их систем»
затрудняется при решении решает тригонометрические уравнения
тригонометрических уравнений с помощью разложения на множители,
с помощью разложения на но допускает неточности
множители
затрудняется при решении решает тригонометрические уравнения,
тригонометрических
приводимые к квадратному уравнению,
уравнений,
приводимые
к но допускает неточности
квадратному уравнению
затрудняется при решении решает тригонометрические уравнения с
тригонометрических уравнений использованием
тригонометрических
с
использованием формул, но допускает неточности
тригонометрических формул

тригонометрических уравнения

10.3.1.1 - различать
понятия: «перестановки»,
«размещения» и
«сочетания» без
повторений и с
повторениями
10.3.1.2 - применять
формулы для вычисления
перестановок, сочетаний,
размещений без
повторений
10.3.1.3 - применять
формулы для вычисления
перестановок, сочетаний,
размещений с
повторениями

10.2.3.17 - уметь решать
простейшие
тригонометрические
неравенства
10.2.3.18 - уметь решать
тригонометрические
неравенства

10.2.3.15 - уметь решать
тригонометрические
уравнения с помощью
универсальной
подстановки
10.2.3.16 - уметь решать
системы
тригонометрических
уравнений;

правильно
решает
тригонометрические уравнения с
помощью
универсальной
подстановки
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применяет
вычисления
сочетаний,
повторениями

применяет формулы для вычисления применяет
перестановок, сочетаний, размещений вычисления
без
повторений,
но
допускает сочетаний,
неточности
повторений

затрудняется при применении применяет формулы для вычисления
формул
для
вычисления перестановок, сочетаний, размещений с
перестановок,
сочетаний, повторениями, но допускает неточности
размещений с повторениями

затрудняется при применении
формул
для
вычисления
перестановок,
сочетаний,
размещений без повторений

формулы
для
перестановок,
размещений
с

формулы
для
перестановок,
размещений
без

«Решение тригонометрических неравенств»
затрудняется при решении уметь
решать
простейшие правильно решает простейшие
простейших
тригонометрические неравенства, но тригонометрические неравенства
тригонометрических
допускает неточности
неравенств
затрудняется при решении уметь
решать
тригонометрические правильно
решает
тригонометрических
неравенства, но допускает неточности
тригонометрические неравенства
неравенств
«Элементы комбинаторики и их применение для нахождения вероятности событий»
допускает
значительные различает понятия: «перестановки», различает
понятия:
ошибки
понятия: «размещения» и «сочетания» без «перестановки», «размещения» и
«перестановки», «размещения» повторений и с повторениями, но «сочетания» без повторений и с
и «сочетания» без повторений и допускает неточности
повторениями
с повторениями

затрудняется при решении решает системы тригонометрических правильно
решает
системы
систем
тригонометрических уравнений, но допускает неточности
тригонометрических уравнений;
уравнений;

затрудняется при решении решает тригонометрические уравнения с
тригонометрических уравнений помощью универсальной подстановки,
с помощью универсальной но допускает неточности
подстановки

затрудняется при решении решает
задачи
на
нахождение решает задачи на нахождение
задач
на
нахождение вероятностей,
применяя
формулы вероятностей, применяя формулы
вероятностей,
применяя комбинаторики,
но
допускает комбинаторики
формулы комбинаторики
неточности
«Бином Ньютона (с натуральным показателем) для приближѐнных вычислений»
затрудняется при применении применяет
Бином
Ньютона
для применяет Бином Ньютона для
Бином
Ньютона
для приближѐнных
вычислений
(с приближѐнных
вычислений
(с
приближѐнных вычислений (с натуральным показателем), но допускает натуральным показателем)
натуральным показателем)
неточности
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10.3.2.4 - понимать и понимает правила умножения понимает и применяет умножения понимает и применяет правила
применять
правила вероятностей, но затрудняется вероятностей, но допускает неточности
умножения вероятностей
умножения вероятностей
при применении
* P(A ∙ B) = P(A) ∙ P(B)
*P(A ∙ B) = P(A) ∙ PA(B)=
P(B)PB(A)

«Вероятность события и ее свойства»
10.3.2.1 - знать понятие знает
понятие
случайного знает понятие случайного события, виды знает понятие случайного события,
случайного события, виды события,
виды
случайных случайных событий и приводит
их виды случайных событий и
случайных событий и событий,
затрудняется примеры, но допускает неточности
приводит их примеры
приводить их примеры
приводить их примеры
10.3.2.2
вычислять затрудняется при вычислении вычисляет
вероятность
случайных вычисляет вероятность случайных
вероятность
случайных вероятность
случайных событий,
применяя
свойства событий,
применяя
свойства
событий,
применяя событий, применяя свойства вероятностей, но допускает неточности
вероятностей
свойства вероятностей
вероятностей
«Условная вероятность. Правила сложения и умножения вероятностей»
10.3.2.3 - понимать и понимает
правила понимает и применяет правила сложения понимает и применяет правила
применять
правила вероятностей, но затрудняется вероятностей, но допускает неточности
сложения вероятностей
сложения вероятностей
при применении
* P(A + B) = P(A) + P(B)
* P(A +B) = P(A) + P(B) –
P(A ∙ B);

10.3.1.5 - применять Бином
Ньютона
для
приближѐнных
вычислений
(с
натуральным показателем)

10.3.1.4 - решать задачи на
нахождение вероятностей,
применяя формулы
комбинаторики

10.2.1.2

-

уметь

10.2.1.1
знать
определение многочлена с
несколькими переменными
и
приводить
его
к
стандартному
виду,
определять
степень
многочлена стандартного
вида

10.4.2.3
составлять
вероятностные
модели
реальных
явлений
и
процессов

10.3.2.7 - знать условия для
применения
схемы
Бернулли
и
формулу
Бернулли
10.3.2.8 - использовать
формулу Бернулли и ее
следствия при решении
задач

10.3.2.5 - знать формулу
полной вероятности и
применять ее при решении
задач
10.3.2.6 - знать формулу
Байеса и применять ее при
решении задач

затрудняется
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распознавать

знает определение многочлена с
несколькими
переменными
и
приводит его к стандартному виду,
определяет степень многочлена
стандартного вида

составляет вероятностные модели
реальных явлений и процессов

использует формулу Бернулли и ее
следствия при решении задач

знает условия для применения
схемы Бернулли и формулу
Бернулли

знает формулу Байеса и применять
ее при решении задач

знает формулу полной вероятности
и применяет ее при решении задач

«Однородные и симметрические многочлены»
при умеет распознавать симметрические и умеет

«Многочлены с несколькими переменными и их стандартный вид»
знает определение многочлена знает
определение
многочлена
с
с несколькими переменными, несколькими переменными и приводит
но имеет трудности при его к стандартному виду, определяет
приведении его к стандартному степень многочлена стандартного вида,
виду,
определяет
степень но допускает неточности
многочлена стандартного вида

затрудняется
при использует формулу Бернулли и ее
использовании
формулы следствия при решении задач, но
Бернулли и ее следствия при допускает неточности
решении задач
«Вероятностные модели реальных явлений и процессов»
затрудняется при составлении составляет
вероятностные
модели
вероятностных
моделей реальных явлений и процессов, но
реальных явлений и процессов
допускает неточности

«Формула полной вероятности и формула Байеса»
знает
формулу
полной знает формулу полной вероятности и
вероятности, но затрудняется применяет ее при решении задач, но
при
применении
ее
при допускает неточности
решении задач
знает формулу Байеса, но знает формулу Байеса и применять ее
затрудняется при применении при решении задач, но допускает
ее при решении задач
неточности
«Формула Бернулли и ее следствия»
не
знает
условия
для знает условия для применения схемы
применения схемы Бернулли и Бернулли и формулу Бернулли, но
формулу Бернулли
допускает неточности

однородные многочлены, но допускает симметрические
неточности
многочлены

и

однородные

«Общий вид многочлена с одной переменной»
умеет распознавать многочлен умеет распознавать многочлен с одной умеет распознавать многочлен с
с
одной
переменной, переменной и приводит
его к одной переменной и приводит его
затрудняется при приведении к стандартному виду, но допускает к стандартному виду
стандартному виду
неточности

распознавании симметрических
и однородных многочленов

10.2.1.7
выполнять
деление
«уголком»
многочлена на многочлен
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«Деление «уголком» многочлена на многочлен»
затрудняется при выполнении выполняет
деление
«уголком» выполняет
деление
«уголком»
деления «уголком» многочлена многочлена на многочлен, но допускает многочлена на многочлен
на многочлен
неточности

10.2.1.3
уметь
распознавать многочлен с
одной
переменной
и
приводить
его
к
стандартному виду
10.2.1.4
находить допускает
значительные находит старший коэффициент, степень находит старший коэффициент,
старший
коэффициент, ошибки
при
нахождении и свободный член многочлена с одной степень
и
свободный
член
степень и свободный член старший коэффициент, степень переменной, но допускает неточности
многочлена с одной переменной
многочлена
с
одной и свободный член многочлена с
переменной
одной переменной
«Нахождение корней многочлена с одной переменной методом разложения на множители»
10.2.1.5 - находить корни затрудняется при нахождении находит корни многочлена с одной находит корни многочлена с одной
многочлена
с
одной корней многочлена с одной переменной методом разложения его на переменной методом разложения
переменной
методом переменной
методом множители, но допускает неточности
его на множители
разложения
его
на разложения его на множители
множители
10.2.1.6 - использовать затрудняется при нахождении находит корни многочлена с одной находит корни многочлена с одной
формулы
корней многочлена с одной переменной методом разложения его на переменной методом разложения его
п
п
2 п1
2 п1
переменной
методом множители
на множители
х а ,х
 а ,п N
использовать
формулы использовать
формулы
для
разложения разложения его на множители
п
п
2 п1
2 п1
п
п
2 п1
2 п1
использовать
формулы
х а ,х
 а ,п N
 а ,п N
для х  а , х
для
многочленов
на
п
п
2 п1
2 п1
х

а
,
х

а
,
п

N
для
множители
разложения
многочленов
на разложения
многочленов
на
разложения многочленов на множители, но допускает неточности
множители
множители

распознавать
симметрические
и
однородные многочлены

10.2.2.1 - применять метод
разложение на множители
при решении уравнений

10.2.1.11
применять
теорему о рациональном
корне многочлена с одной
переменной с целыми
коэффициентами
для
нахождения его корней

10.2.1.13 - знать метод
неопределѐнных
коэффициентов
и
применять
его
при
разложении многочлена на
множители

10.2.1.8
применять
теорему
Безу
и
ее
следствия при решении
задач
10.2.1.9
применять
различные
способы
нахождения
корней
симметрических
и
однородных многочленов
10.2.1.10
применять
схему
Горнера
для
нахождения
корней
многочлена

применяет различные способы
нахождения
корней
симметрических и однородных
многочленов

применяет
схему
Горнера
для применяет схему Горнера для
нахождения корней многочлена, но нахождения корней многочлена
допускает неточности

применяет
различные
способы
нахождения корней симметрических и
однородных многочленов, но допускает
неточности

ее
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«Метод неопределенных коэффициентов»
знает метод неопределѐнных знает
метод
неопределѐнных знает
метод
неопределѐнных
коэффициентов,
но коэффициентов и применяет его при коэффициентов и применяет его
затрудняется
при разложении многочлена на множители, при разложении многочлена на
использовании
его
для но допускает неточности
множители
разложения многочлена на
множители
«Теорема о рациональном корне многочлена с целыми коэффициентами»
затрудняется
при применяет теорему о рациональном применяет теорему о рациональном
использовании
теоремы
о корне многочлена с одной переменной с корне
многочлена
с
одной
рациональном
корне целыми
коэффициентами
для переменной
с
целыми
многочлена
с
одной нахождения его корней, но допускает коэффициентами для нахождения
переменной
с
целыми неточности
его корней
коэффициентами
для
нахождения его корней
«Уравнения высших степеней, приводимые к виду квадратного уравнения»
затрудняется
при применяет
метод
разложение
на применяет метод разложение на
использовании
метода множители при решении уравнений множители при решении уравнений
разложение на множители при высших
степеней,
но
допускает высших степеней

затрудняется при применении
различныхе
способов
нахождения
корней
симметрических и однородных
многочленов
затрудняется при применении
схемы Горнера для нахождения
корней многочлена

«Теорема Безу, схема Горнера»
затрудняется
при применяет теорему Безу и ее следствия применяет теорему Безу и
использовании теоремы Безу и при решении задач, но допускает следствия при решении задач
ее следствия при решении задач неточности

10.4.1.11
находить
пределы
числовых
последовательностей,
применяя свойства предела

10.4.1.10
знать
определение асимптоты к
графику функции и уметь
составлять
уравнения
асимптот

10.4.1.8
знать
определение
предела
функции
в
точке
и
вычислять его
10.4.1.9
знать
определение
предела
функции на бесконечности
и вычислять его

10.2.1.12
знать
обобщенную
теорему
Виета и применять ее к
многочленам
третьего
порядка

10.2.2.2 - применять метод
введения
новой
переменной при решении
уравнений
высших
степеней

высших степеней

применяет метод введения новой применяет метод введения новой
переменной при решении уравнений переменной при решении уравнений
высших
степеней,
но
допускает высших степеней
неточности

неточности
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«Предел числовой последовательности»
затрудяется при нахождении находит
пределы
числовых
пределов
числовых последовательностей,
применяя
последовательностей, применяя свойства
предела
функции
на
свойства предела функции на бесконечности, но допускает неточности

находит
пределы
числовых
последовательностей,
применяя
свойства предела функции на
бесконечности

«Асимптоты графика функции»
знает определение асимптоты к знает определение асимптоты к графику знает определение асимптоты к
графику
функции,
но функции и уметь составлять уравнения графику
функции
и
уметь
затрудняется при составлении асимптот, но допускает неточности
составлять уравнения асимптот
уравнения асимптот

знает определение предела знает определение предела функции на знает
определение
предела
функции на бесконечности, но бесконечности и вычисляет его, но функции на бесконечности и
затрудняется при вычислении
допускает неточности
вычислять его

«Предел функции в точке и на бесконечности»
знает определение предела знает определение предела функции в знает
определение
предела
функции
в
точке,
но точке и вычисляет его, но допускает функции в точке и вычислять его
затрудняется при вычислении
неточности

«Обобщенная теорема Виета для многочлена третьего порядка»
знает обобщенную теорему знает обобщенную теорему Виета и знает обобщенную теорему Виета и
Виета,
затрудняется при применяет ее к многочленам третьего применяет ее к многочленам
использовании
ее
к порядка, но допускает неточности
третьего порядка
многочленам третьего порядка

решении уравнений высших
степеней
затрудняется
при
использовании метода введения
новой переменной при решении
уравнений высших степеней

при

10.4.1.16
знать
определения приращения
аргумента и приращения
функции
10.4.1.17
знать
определение производной
функции
и
находить
производную функции по
определению
10.4.1.18
находить

вычислении пределов
10.4.1.15
вычислять
пределы, применяя первый
замечательный предел

и

10.4.1.14
применять
методы
раскрытия
неопределенностей
вида

10.4.1.12
знать
определения
непрерывности функции в
точке и непрерывности
функции на множестве
10.4.1.13 - знать свойства
непрерывных функций и
применять
их
при
доказательстве
непрерывности функции

функции на бесконечности

знает определение производной
функции,
допускает
значительные ошибки при
нахождении
производной
функции по определению
допускает
значительные
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находит

производные

постоянной находит производные постоянной

знает
определение
производной знает определение производной
функции и находит
производную функции и находить производную
функции по определению, но допускает функции по определению
неточности

знает свойства непрерывных знает свойства непрерывных функций и знает
свойства
непрерывных
функций, но затрудняется при применять их при доказательстве функций и применяет их при
применении
их
при непрерывности функции, но допускает доказательстве
непрерывности
доказательстве непрерывности неточности
функции
функции
«Нахождение пределов.Первый замечательный предел»
затрудяется при применении применяет
методы
раскрытия применяет
методы
раскрытия
методов
раскрытия неопределенностей вида
и неопределенностей вида
и
неопределенностей
вида
при вычислении пределов, но
при вычислении пределов
и
при
допускает неточности
вычислении пределов
затрудяется при вычислении вычисляет пределы, применяя первый вычисляет
пределы,
применяя
пределов, применяя первый замечательный предел, но допускает первый замечательный предел
замечательный предел
неточности
«Определение производной»
не
знает
определения знаеть
определения
приращения знает определения приращения
приращения
аргумента
и аргумента и приращения функции, но аргумента и приращения функции
приращения функции
допускает неточности

«Непрерывность функции в точке и на множестве»
не
знает
определения знает
определения
непрерывности знает определения непрерывности
непрерывности функции в функции в точке и непрерывности функции в точке и непрерывности
точке
и
непрерывности функции на множестве, но допускает функции на множестве
функции на множестве
неточности

бесконечности

находить
сложной

10.4.2.1
геометрический
производной

знать
смысл

10.4.1.24
находить
производные
обратных
тригонометрических
функций

10.4.1.23
находить
производные
тригонометрических
функций

10.4.1.22
производную
функции

10.4.1.21
знать
и
применять
правила
дифференцирования

10.4.1.19
знать
определение
дифференциала функции и
геометрический
смысл
дифференциала
10.4.1.20
находить
дифференциал функции

производные постоянной
функции
и
степенной
функции

дифференциал

находить дифференциал функции

находить дифференциал функции
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«Правила нахождения производных»
знает
правила знает
и
применяет
правила знает
и
применяет
правила
дифференцирования,
но дифференцирования,
но
допускает дифференцирования,
правильно
затрудняется при применении
неточности при решении примеров
решает примеры
«Производная сложной функции»
затрудяется при нахождении находит
производную
сложной находит
производную сложной
производной сложной функции функции, но допускает неточности при функции,
правильно
решает
решении примеров
примеры
«Производные тригонометрических функций»
затрудяется при нахождении находит
производные находит
производные
производных
тригонометрических
функций,
но тригонометрических
функций,
тригонометрических функций
допускает неточности при решении правильно решает примеры
примеров
«Производные обратных тригонометрических функций»
затрудяется при нахождении находит
производные
обратных находит производные обратных
производных
обратных тригонометрических
функций,
но тригонометрических
функций,
тригонометрических функций
допускает неточности при решении правильно решает примеры
примеров
«Физический и геометрический смысл производной»
не знает геометрический смысл знает
геометрический
смысл знает
геометрический
смысл
производной
производной, но допускает неточности производной

находить
функции

ошибки
при
нахождении функции и степенной функции, но функции и степенной функции
производных
постоянной допускает неточности при решении
функции и степенной функции
примеров
«Понятие дифференциала функции»
знать
определение знать
определение
дифференциала знать определение дифференциала
дифференциала функции и функции и геометрический смысл функции и геометрический смысл
геометрический
смысл дифференциала
дифференциала
дифференциала

10.4.1.28
знать
определения критических
точек и точек экстремума
функции,
условие
существования экстремума
функции
10.4.1.29
находить
критические точки и точки
экстремума функции

10.4.1.26
знать
необходимое
и
достаточное
условие
возрастания
(убывания)
функции на интервале
10.4.1.27
находить
промежутки возрастания
(убывания) функции

10.4.1.25
составлять
уравнение касательной к
графику
функции
в
заданной точке

10.4.2.2 - знать физический
смысл производной
10.4.3.1
решать
прикладные
задачи,
опираясь на физический
смысл производной
10.4.3.2 - решать задачи с
использованием
геометрического смысла
производной
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затрудянтся при нахождении Находит критические точки и точки находит критические точки и точки
критических точек и точек экстремума функции, но допускает экстремума функции, правильно
экстремума функции
неточности при решении примеров
решает примеры

знает физический смысл производной, знает
физический
смысл
но допускает неточности
производной
решает прикладные задачи, опираясь на решает прикладные задачи, опираясь
физический смысл производной, но на физический смысл производной
допускает неточности при решении
примеров
затрудняется при решении решает задачи с использованием решать задачи с использованием
задач
с
использованием геометрического смысла производной, геометрического
смысла
геометрического
смысла но допускает неточности при решении производной
производной
примеров
«Уравнение касательной к графику функции»
затрудянтся при составлении составляет уравнение касательной к составляет уравнение касательной
уравнения
касательной
к графику функции в заданной точке, но к графику функции в заданной
графику функции в заданной допускает неточности при решении точке, правильно решает примеры
точке
примеров
«Признаки возрастания и убывания функции»
знает
необходимое
и знает и применяет необходимое и знает и применяет необходимое и
достаточное
условие достаточное
условие
возрастания достаточное условие возрастания
возрастания
(убывания) (убывания) функции на интервале, но (убывания) функции на интервале,
функции
на
интервале, допускает неточности при решении правильно решает примеры
затрудянтся при применении
примеров
затрудянтся при нахождении находит
промежутки возрастания находит промежутки возрастания
промежутков
возрастания (убывания) функции, но допускает (убывания) функции, правильно
(убывания) функции
неточности при решении примеров
решает примеры
«Критические точки и точки экстремума функции»
знает определения критических знает определения критических точек и знает определения критических
точек и точек экстремума точек экстремума функции, условие точек и точек экстремума функции,
функции, но не знает условие существования экстремума функции, но условие существования экстремума
существования
экстремума допускает неточности
функции
функции

не знает физический смысл
производной
затрудняется при решении
прикладных задач, опираясь на
физический смысл производной

10.4.1.34
находить
наибольшее и наименьшее
значения
функции
на
отрезке
10.4.3.3
решать
прикладные
задачи,
связанные с нахождением
наибольшего
(наименьшего)
значения
функции

10.4.1.33 - исследовать
свойства
функции
с
помощью производной и
строить еѐ график

10.4.1.30
вторую
функции
10.4.1.31
знать
определение
точки
перегиба графика функции
и
необходимое
и
достаточное
условие
выпуклости вверх (вниз)
графика
функции
на
интервале
10.4.1.32 - уметь находить
интервалы
выпуклости
вверх
(вниз)
графика
функции
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«Случайные величины»

«Исследование функции с помощью производной и построение графика»
затрудняется при исследовании исследует свойства функции с помощью исследует свойства функции с
свойства функции с помощью производной и строить еѐ график, но помощью производной и строить еѐ
производной и строить еѐ допускает неточности
график
график
«Наибольшее и наименьшие значения функции на отрезке»
затрудняется при нахождении находит
наибольшее и наименьшее находит наибольшее и наименьшее
наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке, но значения функции на отрезке,
значений функции на отрезке
допускает неточности при нахождении правильно решает примеры
значений
затрудняется при решении решает прикладные задачи, связанные с решает
прикладные
задачи,
прикладных задач, связанные с нахождением
наибольшего связанные
с
нахождением
нахождением
наибольшего (наименьшего) значения функции, но наибольшего
(наименьшего)
(наименьшего)
значения допускает неточности при решении
значения функции
функции

уметь находить интервалы выпуклости уметь
находить
интервалы
вверх (вниз) графика функции, но выпуклости вверх (вниз) графика
допускает неточности
функции

затрудянтся при нахождении
интервалов выпуклости вверх
(вниз) графика функции

знает определение точки перегиба
графика функции и необходимое и
достаточное условие выпуклости
вверх (вниз) графика функции на
интервале

знает определение точки перегиба
графика функции и необходимое и
достаточное условие выпуклости вверх
(вниз) графика функции на интервале,
но допускает неточности

производную

знает
определение
точки
перегиба графика функции,
путает
необходимое
и
достаточное
условия
выпуклости
вверх
(вниз)
графика функции на интервале

«Точки перегиба функции, выпуклость графика функции. Исследование функции на выпуклость»
находить затрудянтся при нахождении находит вторую производную функции, находит
вторую
производную вторую производную функции
но допускает неточности
функции

10.3.2.13
вычислять
математическое ожидание
дискретной
случайной
величины
10.3.2.14
вычислять
дисперсию
и
среднее
квадратическое
(стандартное) отклонение
дискретной
случайной
величины
10.3.2.15 - решать задачи с
использованием числовых
характеристик дискретных

10.3.2.12 - знать понятие
математического ожидания
дискретной
случайной
величины и его свойства

10.3.2.10
знать
определение дискретной и
непрерывной
случайной
величины и уметь их
различать
10.3.2.11
составлять
таблицу
закона
распределения некоторых
дискретных
случайных
величин

10.3.2.9 - понимать, что
такое случайная величина
и приводить примеры
случайных величин
знает определение дискретной и
непрерывной случайной величины
и уметь их различать

понимает, что такое случайная
величина и приводит примеры
случайных величин
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затрудняется при вычислении допускает неточности при вычислении вычисляет дисперсию и среднее
дисперсии
и
среднее дисперсии и среднее квадратического квадратическое
(стандартное)
квадратического (стандартное) (стандартное) отклонения дискретной отклонение дискретной случайной

вычисляет
математическое
ожидание дискретной случайной
величины

знает определение математического
ожидания дискретной случайной
величины

знает понятие математического
ожидания дискретной случайной
величины и его свойства

составляет
таблицу
закона составляет
таблицу
закона
распределения некоторых дискретных распределения
некоторых
случайных
величин,
допускает дискретных случайных величин
неточности при различии

«Понятие непрерывной случайной величины»
знает понятие математического знает
понятие
математического
ожидания
дискретной ожидания
дискретной
случайной
случайной величины, но не величины и его свойств, допускает
знает свойства
неточности при применении
«Числовые характеристики дискретных случайных величин»
не
знает
определение допускает неточности в определении
математического
ожидания математического ожидания дискретной
дискретной
случайной случайной величины
величины
затрудняется при вычислении допускает неточности при вычислении
математического
ожидания математического ожидания дискретной
дискретной
случайной случайной величины
величины

затрудняется при составлении
таблицы закона распределения
некоторых
дискретных
случайных величин

понимает, что такое случайная понимает, что такое случайная величина
величина, затрудняется пр и приводит
примеры случайных
приведении
примеров величин, но допускает неточности при
случайных величин
различии
«Дискретные случайные величины»
знает определение дискретной знает
определение
дискретной
и
и
непрерывной
случайной непрерывной
случайной
величины,
величины, но затрудняется в допускает неточности при различии
различиях

не знает формулировку закона знает формулировку закона больших знает
формулировку
больших чисел
чисел, допускает неточности при больших чисел
применении

закона

отклонения
дискретной случайной величины
величины
случайной величины
«Виды распределения дискретных случайных величин. Закон больших чисел»
затрудняется
при допускает
неточности
при распознает виды распределения
распознавании
видов распознавании видов распределения дискретных случайных величин:
распределения
дискретных дискретных
случайных
величин: биномиальное
распределение,
случайных
величин: биномиальное
распределение, геометрическое
распределение,
биномиальное распределение, геометрическое
распределение, гипергеометрическое
геометрическое распределение, гипергеометрическое распределение
распределение
гипергеометрическое
распределение

10.3.1.2 - уметь выполнять
преобразования
графика
функции
(параллельный
перенос,
сжатие
и
растяжение)

10.3.1.1 - знать опре
деление и способы задания
функции;

Цели обучения
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«Свойства функции»

Уровни учебных достижений
низкий
средний
высокий
«Функция и способы ее задания»
знает определение и способы знает определение и способы задания знает определение и способы
задания функции, затрудняется функции, но допускает неточности при задания функции
при
нахождении
области нахождении
области
допустимых
допустимых значений
значений
«Преобразования графиков функций»
не
знает
все
виды допускает неточности при выполнении умеет выполнять преобразования
преобразования (параллельный преобразований
графика
функции графика функции (параллельный
перенос,
сжатие
и (параллельный перенос, сжатие и перенос, сжатие и растяжение)
растяжение)графика функции
растяжение)

Таблица 17 – Критерий для определения уровня учебных достижений обучающихся (Алгебра и начала анализа (ОГН),
10 класс)

10.3.2.16 - распознавать
виды
распределения
дискретных
случайных
величин:
биномиальное
распределение,
геометрическое
распределение,
гипергеометрическое
распределение
10.3.2.17
знать
формулировку
закона
больших чисел

случайных величин

10.3.1.6 - уметь
распознавать сложную
функцию f(g(x)) и

10.3.1.5 - знать
определение обратной
функции и уметь находить
функцию, обратную
заданной и знать свойство
расположения графиков
взаимно обратных
функций

10.3.1.3 - уметь определять
свойства функции;
10.3.1.4 - уметь описывать
по заданному графику
функции еѐ свойства:
1) область определения;
2) область значений;
3) нули функции;
4) периодичность;
5) промежутки
монотонности;
6) промежутки
знакопостоянства;
7) наибольшее и
наименьшее значения
функции;
8) четность, нечетность
функции;
9) ограниченность;
10) непрерывность;
11) экстремумы функции

сложной функции f(g(x)) и
составлять композицию функций;

знает
определение
обратной
функции и находить функцию,
обратную
заданной
и
знать
свойство расположения графиков
взаимно обратных функций
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распознавать сложную функцию умеет распознавать сложную функцию
f(g(x)) и составлять композицию функций, f(g(x)) и составлять композицию
функций;
но допускает неточности

затрудняется при распознавании уметь

«Сложная функция»

«Понятие обратной функции»
знает определение обратной знает определение обратной функции и
функции и находить функцию, находить функцию, обратную заданной
обратную заданной, но не знает и
знает
свойство
расположения
свойство
расположения графиков взаимно обратных функций,
графиков взаимно обратных но допускает неточности
функций

затрудняется при определении допускает неточности при определении умеет определять свойства функции
свойства функции
свойства функции
умеет описывать по заданному допускает неточности при описании по умеет описывать по заданному
графику функции еѐ некотроые заданному графику функции еѐ свойства графику функции еѐ свойства
свойства

затрудняется при построении
графиков тригонометрических
функций
с
помощью
преобразований
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правильно
решает
тригонометрические уравнения с
помощью
разложения
на

правильно решает простейшие
тригонометрические уравнения

выполняет
преобразования
выражений, содержащих обратные
тригонометрические функции

знает
определения
арксинуса,
арккосинуса,
арктангенса,
арккотангенса и уметь находить их
значения

уметь
строить
графики умеет
строить
графики
тригонометрических
функций
с тригонометрических функций с
помощью преобразований, но допускает помощью преобразований
неточности

«Тригонометрические функции, их свойства и графики»
знает определения, свойства знает
определения,
свойства знает
определения,
свойства
тригонометрических функций, тригонометрических функций и уметь тригонометрических функций и
затрудняется при построении строить их графики, но допускает уметь строить их графики
их графиков
неточности

«Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс»
10.1.3.3 - знать определения знает определения арксинуса, знает
определения
арксинуса,
арксинуса, арккосинуса,
арккосинуса,
арктангенса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса
арктангенса, арккотангенса арккотангенса, но затрудняется и уметь находить их значения, но
и уметь находить их
допускает неточности
при нахождении их значений
значения;
10.1.3.4 - находить значения затрудняется
при выполняет преобразования выражений,
выражений, содержащих
преобразовании
выражений, содержащих
обратные
обратные
содержащих
обратные тригонометрические
функции,
но
тригонометрические
тригонометрические функции
допускает неточности
функции
«Простейшие тригонометрические уравнения»
10.1.3.5 - уметь решать
затрудняется при решении решает простейшие тригонометрические
простейшие
простейшие
уравнения, но допускает неточности
тригонометрические
тригонометрические уравнения
уравнения;
«Методы решения тригонометрических уравнений»
10.1.3.6 - уметь решать
затрудняется при решении решает тригонометрические уравнения
тригонометрические
тригонометрических уравнений с помощью разложения на множители,
уравнения методом
с помощью разложения на но допускает неточности

10.1.3.1
знать
определения,
свойства
тригонометрических
функций и уметь строить
их графики
10.1.3.2 - уметь строить
графики
тригонометрических
функций с помощью
преобразований

составлять композицию
функций;

множители
затрудняется при решении
тригонометрических
уравнений,
приводимые
к
квадратному уравнению
затрудняется при решении
однородных
тригонометрических уравнений
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знает

определение

предела

понимает и применяет правила
сложения
и
умножения
вероятностей

вычисляет вероятность случайных
событий,
применяя
свойства
вероятностей

знает понятие случайного события,
виды случайных событий и
приводить их примеры

правильно решает простейшие
тригонометрические неравенства

множители
решает тригонометрические уравнения, правильно
решает
приводимые к квадратному уравнению, тригонометрические
уравнения,
но допускает неточности
приводимые
к
квадратному
уравнению
решает однородные тригонометрические правильно решает однородных
уравнения, но допускает неточности
тригонометрические уравнения

«Решение простейших тригонометрических неравенств»
10.1.3.9 - уметь решать
затрудняется при решении уметь
решать
простейшие
простейшие
простейших
тригонометрические неравенства, но
тригонометрические
тригонометрических
допускает неточности
неравенства
неравенств
«Вероятность события и ее свойства»
10.2.1.1 - знать понятие
знает
понятие
случайного знает понятие случайного события, виды
случайного события, виды
события,
виды
случайных случайных событий и приводить их
случайных событий и
событий, но затрудняется при примеры, но допускает неточности
приводить их примеры
приведении их примеры
10.2.1.2 - вычислять
затрудняется при вычислении вычисляет
вероятность
случайных
вероятность случайных
вероятность
случайных событий,
применяя
свойства
событий, применяя
событий, применяя свойства вероятностей, но допускает неточности
свойства вероятностей
вероятностей
«Правила сложения и умножения вероятностей»
10.2.1.3 - понимать и понимает правила сложения и понимает и применяет правила сложения
применять
правила умножения вероятностей, но и умножения вероятностей, но допускает
сложения и умножения затрудняется при применении
неточности
вероятностей
* P(A + B) = P(A) + P(B)
* P(A +B) = P(A) + P(B) –
P(A ∙ B);
«Предел функции в точке и на бесконечности»
10.3.1.7
знать не знает определение предела знает определение предела функции в

разложения на множители
10.1.3.7 - уметь решать
тригонометрические
уравнения, приводимые к
квадратному уравнению
10.1.3.8 - уметь решать
однородные
тригонометрические
уравнения

10.3.2.1
знать
геометрический
смысл
производной
10.3.2.2 - знать физический
смысл производной
10.3.3.1
решать
прикладные
задачи,
опираясь на физический
смысл производной
10.3.3.2 - решать задачи с
использованием

10.3.1.10
находить
производные постоянной
функции
и
степенной
функции
10.3.1.11
знать
и
применять
правила
дифференцирования

10.3.1.9
знать
определение производной
функции
и
находить
производную функции по
определению

10.3.1.8
знать
определение непрерывной
функции

определение
предела
функции в точке и на
бесконечности

и

на

точке и на бесконечности, но допускает
неточности

точке

и

на

знает определение непрерывной
функции

функции
в
бесконечности

затрудняется
задач
с
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знает физический смысл производной, знает
физический
смысл
но допускает неточности
производной
решает прикладные задачи, опираясь на решает прикладные задачи, опираясь
физический смысл производной, но на физический смысл производной
допускает неточности при решении
примеров
при решении решает задачи с использованием решать задачи с использованием
использованием геометрического смысла производной, геометрического
смысла

не знает физический смысл
производной
затрудняется при решении
прикладных задач, опираясь на
физический смысл производной

«Определение производной»
знает определение производной знает
определение
производной знает определение производной
функции,
допускает функции и находит
производную функции и находить производную
значительные ошибки
при функции по определению, но допускает функции по определению
нахождении
производной неточности
функции по определению
«Правила нахождения производных»
допускает
значительные находит
производные постоянной Находит производные постоянной
ошибки
при
нахождении функции и степенной функции, но функции и степенной функции
производных
постоянной допускает неточности
функции и степенной функции
знает
правила знает
и
применяет
правила знает
и
применяет
правила
дифференцирования,
но дифференцирования,
но
допускает дифференцирования,
правильно
затрудняется при применении
неточности при решении примеров
решает примеры
«Физический и геометрический смысл производной»
не знает геометрический смысл знает
геометрический
смысл знает
геометрический
смысл
производной
производной, но допускает неточности производной

«Непрерывность функции в точке и на множестве»
не
знает
определение знает
определение
непрерывной
непрерывной функции
функции, но допускает неточности

функции в точке
бесконечности

смысла

10.3.1.16
знать
определения критических
точек и точек экстремума
функции,
условие
существования экстремума
функции
10.3.1.17
находить
критические точки и точки
экстремума функции

10.3.1.15
знать
и
применять необходимое и
достаточное
условие
возрастания
(убывания)
функции на интервале

10.3.1.13
находить
производные
тригонометрических
функций

10.3.1.14
знать
определение
сложной
функции и находить еѐ
производную

10.3.1.12
составлять
уравнение касательной к
графику
функции
в
заданной точке

геометрического
производной

знает определения критических
точек и точек экстремума функции,
условие существования экстремума
функции

знает и применяет необходимое и
достаточное условие возрастания
(убывания) функции на интервале,
правильно решает примеры

находит
производные
тригонометрических
функций,
правильно решает примеры
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затрудняется при нахождении Находит критические точки и точки находит критические точки и точки
критических точек и точек экстремума функции, но допускает экстремума функции, правильно
экстремума функции
неточности при решении примеров
решает примеры

«Производные тригонометрических функций»
затрудняется при нахождении находит
производные
производных
тригонометрических
функций,
но
тригонометрических функций
допускает неточности при решении
примеров
«Признаки возрастания и убывания функции»
знает
необходимое
и знает и применяет необходимое и
достаточное
условие достаточное
условие
возрастания
возрастания
(убывания) (убывания) функции на интервале, но
функции
на
интервале, допускает неточности при решении
затрудняется при применении
примеров
«Критические точки и точки экстремума»
знает определения критических знает определения критических точек и
точек и точек экстремума точек экстремума функции, условие
функции, но не знает условие существования экстремума функции, но
существования
экстремума допускает неточности
функции

смысла

но допускает неточности при решении производной
примеров
«Уравнение касательной к графику функции»
затрудняется при составлении составляет уравнение касательной к составляет уравнение касательной
уравнения
касательной
к графику функции в заданной точке, но к графику функции в заданной
графику функции в заданной допускает неточности при решении точке, правильно решает примеры
точке
примеров
«Производная сложной функции»
затрудняется при нахождении находит
производную
сложной находит
производную сложной
производной сложной функции функции, но допускает неточности при функции,
правильно
решает
решении примеров
примеры

геометрического
производной

10.2.1.5
знать
определение дискретной и
непрерывной
случайной
величины и уметь их
различать
10.2.1.6
составлять
таблицу
закона
распределения некоторых
дискретных
случайных
величин

10.2.1.4 - понимать, что
такое случайная величина
и приводить примеры
случайных величин

10.3.1.19
находить
наибольшее и наименьшее
значения
функции
на
отрезке
10.3.3.3
решать
прикладные
задачи,
связанные с нахождением
наибольшего
(наименьшего)
значения
функции

10.3.1.18 - исследовать
свойства
функции
с
помощью производной и
строить еѐ график

знает определение дискретной и
непрерывной случайной величины
и уметь их различать

понимает, что такое случайная
величина и приводит примеры
случайных величин

составляет
таблицу
закона составляет
таблицу
закона
распределения некоторых дискретных распределения
некоторых
случайных
величин,
допускает дискретных случайных величин
неточности при различии
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«Числовые характеристики дискретных случайных величин»

затрудняется при составлении
таблицы закона распределения
некоторых
дискретных
случайных величин

«Случайные величины»
понимает, что такое случайная понимает, что такое случайная величина
величина, затрудняется пр и приводит
примеры случайных
приведении
примеров величин, но допускает неточности при
случайных величин
различии
«Дискретные и непрерывные случайные величины»
знает определение дискретной знает
определение
дискретной
и
и
непрерывной
случайной непрерывной
случайной
величины,
величины, но затрудняется в допускает неточности при различии
различиях

«Исследование функции с помощью производной и построение еѐ графика»
затрудняется при исследовании исследует свойства функции с помощью исследует свойства функции с
свойства функции с помощью производной и строить еѐ график, но помощью производной и строить еѐ
производной и строить еѐ допускает неточности
график
график
«Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке»
затрудняется при нахождении находит
наибольшее и наименьшее находит наибольшее и наименьшее
наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке, но значения функции на отрезке,
значений функции на отрезке
допускает неточности при нахождении правильно решает примеры
значений
затрудняется при решении решает прикладные задачи, связанные с решает
прикладные
задачи,
прикладных задач, связанные с нахождением
наибольшего связанные
с
нахождением
нахождением
наибольшего (наименьшего) значения функции, но наибольшего
(наименьшего)
(наименьшего)
значения допускает неточности при решении
значения функции
функции

10.2.1.7
знать
определение
математического ожидания
дискретной
случайной
величины
10.2.1.8
вычислять
математическое ожидание
дискретной
случайной
величины
10.2.1.9
вычислять
дисперсию
и
среднее
квадратическое
(стандартное) отклонение
дискретной
случайной
величины
10.2.1.10 - решать задачи с
использованием числовых
характеристик дискретных
случайных величин

затрудняется при решении
задач
с
использованием
числовых
характеристик
дискретных случайных величин

вычисляет дисперсию и среднее
квадратическое
(стандартное)
отклонение дискретной случайной
величины
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допускает неточности при решении решает задачи с использованием
задач с использованием числовых числовых
характеристик
характеристик дискретных случайных дискретных случайных величин
величин

допускает неточности при вычислении
дисперсии и среднее квадратического
(стандартное) отклонения дискретной
случайной величины

допускает неточности при вычислении вычисляет
математическое
математического ожидания дискретной ожидание дискретной случайной
случайной величины
величины

определение допускает неточности в определении знает определение математического
ожидания математического ожидания дискретной ожидания дискретной случайной
случайной случайной величины
величины

затрудняется при вычислении
математического
ожидания
дискретной
случайной
величины
затрудняется при вычислении
дисперсии
и
среднее
квадратического (стандартное)
отклонения
дискретной
случайной величины

не
знает
математического
дискретной
величины

 sin

dx

2

dx

 cos

x

 tgx  C ;

2

при

11.4.1.4
находить
интеграл, используя метод

6.

 ctgx  C
x
и применять их
решении задач

5.

4.  sin xdx   cos x  C ;

Цели обучения
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«Методы интегрирования»
затрудняется при нахождении находит интеграл, используя метод правильно
интеграла, используя метод замены переменной, но допускает используя

находит
метод

интеграл,
замены

Уровни учебных достижений
низкий
средний
высокий
«Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла»
11.4.1.1
знать знает
определение знает
определение
первообразной знает определение первообразной
определение
первообразной
функции
и функции и неопределенного интеграла, функции
и
неопределенного
первообразной функции и неопределенного интеграла
но допускает неточности при решении интеграла,
правильно
решает
неопределенного
примеров
примеры
интеграла
11.4.1.2
знать
и знает
свойства знать
и
применяет
свойства знает и применяет свойства
применять
свойства неопределенного интеграла, но неопределенного
интеграла,
но неопределенного
интеграла,
неопределенного
затрудняется
при допускает неточности при решении правильно решает примеры
интеграла.
использовании
примеров
11.4.1.3 - знать основные знает
основные знает
основные
неопределенные знает основные неопределенные
неопределенные интегралы неопределенные
интегралы, интегралы и применяет их при решении интегралы и применяет их при
затрудняется
при задач, но допускает неточности при решении задач, правильно решает
1.  kdx  kx  C
использовании
решении примеров
примеры
x n1
n
 C , n  1;
2.  x dx 
n 1
3.  cos xdx  sin x  C;

Таблица 18 – Критерий для определения уровня учебных достижений обучающихся (Алгебра и начала анализа (ЕМН),
11 класс)
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замены переменной
неточности при решении примеров
переменной
затрудняется при нахождении находит интеграл, используя метод правильно
находит
интеграл,
интеграла, используя метод интегрирования по частям, но допускает используя метод интегрирования
интегрирования по частям
неточности при решении примеров
по частям
«Криволинейная трапеция и ее площадь»
11.4.1.6
знать знает
определение знает
определение
криволинейной знает определение криволинейной
определение
криволинейной
трапеции, трапеции и находит ее площади, но трапеции и правильно находить ее
криволинейной трапеции и затрудняется при вычислении допускает неточности при решении площади
находить еѐ площади
нахождении ее площади
примеров
«Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница»
11.4.1.7 - знать понятие знает понятие определѐнного знает понятие определѐнного интеграла, знает
понятие
определѐнного
определѐнного интеграла, интеграла, затрудняется при уметь
вычислять
определѐнный интеграла,
уметь
вычислять
уметь
вычислять вычислении
определѐнного интеграл, но допускает неточности при определѐнный интеграл, правильно
определѐнный интеграл
интеграла
решении примеров
решает примеры
11.4.1.6 - использование затрудняется
при использует
формулы
Ньютона- использует формулы Ньютонаформулы
Ньютона- использование
формулы Лейбница, но допускает неточности при Лейбница,
правильно
решает
Лейбница
Ньютона-Лейбница
решении примеров
примеры
«Применение определенного интеграла при решении геометрических и физических задач»
11.4.1.8
вычислять затрудняется при вычислении вычисляет площадь плоской фигуры, вычисляет
площадь
плоской
площадь плоской фигуры, площади плоской фигуры, ограниченной заданными линиями, но фигуры, ограниченной заданными
ограниченной заданными ограниченной
заданными допускает неточности при решении линиями,
правильно
решает
линиями;
линиями;
примеров;
примеры;
11.4.1.9
знать
и знает формулу вычисления знает и применяет формулу вычисления знает и применяет формулу
применять
формулу объема тела вращения с объема тела вращения с помощью вычисления объема тела вращения
вычисления объема тела помощью
определенного определенного интеграла, но допускает с
помощью
определенного
вращения
с
помощью интеграла, но затрудняется при неточности при решении примеров;
интеграла,
правильно
решает
определенного интеграла
использовнии
примеры;
11.4.2.1
применять затрудняется при использовнии применяет определѐнный интеграл для применяет определѐнный интеграл
определѐнный
интеграл определѐнного интеграла для решения
физических
задач
на для решения физических задач на
для решения физических решения физических задач на вычисление работы и расстояния, но вычисление работы и расстояния,
задач
на
вычисление вычисление
работы
и допускает неточности при решении правильно решает примеры;
работы и расстояния
расстояния
примеров;
«Генеральная совокупность и выборка»

замены переменной
11.4.1.5
находить
интеграл, используя метод
интегрирования по частям

понимает
основные
математической

понимает
основные
математической

знает
некоторые
корня п-ой степени

свойства

затрудняется при обрабатке обрабатывает выборочные данные для обрабатывает выборочные данные
выборочных
данных
для составления дискретных и интервальных для составления дискретных и
составления дискретных и вариационных рядов, но допускает интервальных вариационных рядов,
интервальных
вариационных неточности при решении примеров
правильно решает примеры
рядов
затрудняется
при
анализе анализирует данные вариационного ряда анализирует данные вариационного
данных вариационного ряда в в соответствии с заданным условием, но ряда в соответствии с заданным
соответствии
с
заданным допускает неточности при решении условием,
правильно
решает
условием
примеров
примеры
«Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным»
затрудняется при оценивании оценивает числовые характеристики оценивает
числовые
числовых
характеристики случайных величин по выборочным характеристики случайных величин
случайных
величин
по данным, но допускает неточности при по выборочным данным, правильно
выборочным данным
решении примеров
решает примеры
«Корень n-ой степени и его свойства»
знает определение корня n-ой знает определение корня n-ой степени знает определение корня n-ой степени
степени и арифметического и арифметического корня n-ой степени, и арифметического корня n-ой
корня
n-ой
степени,
но но допускает неточности при решении степени, правильно решает примеры
затрудняется при применении
примеров

«Дискретные и интервальные вариационные ряды»
знает и понимает основные знает и понимает основные термины знает
и
термины
математической математической
статистики,
но термины
статистики
допускает неточности при решении статистики
примеров

знает и понимает некоторые знает и понимает основные термины знает
и
основные
термины математической статистики
термины
математической статистики
статистики
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знает свойства корня п-ой степени, но знает свойства корня п-ой степени,
допускает неточности при решении правильно решает примеры
примеров
«Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с рациональным показателем»

11.2.1.1
знать
определение корня n-ой
степени
и
арифметического корня nой степени
11.2.1.2 - знать свойства
корня п-ой степени

11.3.3.4
оценивать
числовые характеристики
случайных величин по
выборочным данным

11.3.3.2 - обрабатывать
выборочные данные для
составления дискретных и
интервальных
вариационных рядов
11.3.3.3 - анализировать
данные
вариационного
ряда в соответствии с
заданным условием

11.3.3.1 - знать и понимать
основные
термины
математической
статистики

11.4.2.2 - знать и понимать
основные
термины
математической
статистики

11.4.1.12
знать
и
применять
правила
нахождения производной

11.4.1.10
знать
определение
степенной
функции с действительным
показателем;
строить
график степенной функции
с
действительным
показателем в зависимости
от показателя степени
11.4.1.11 - знать свойства
степенной функции

11.2.1.5
применять
свойства
корня
п-ой
степени
для
преобразования
иррациональных
выражений

11.2.1.3
знать
определение и свойства
степени с рациональным
показателем
11.2.1.4
применять
свойства
степени
с
рациональным
показателем
для
преобразования
алгебраических
выражений

знает определение и свойства степени с
рациональным
показателем,
но
допускает неточности при решении
примеров
применяет
свойства
степени
с
рациональным
показателем
для
преобразования
алгебраических
выражений, но допускает неточности
при решении примеров

применяет свойства степени с
рациональным
показателем
для
преобразования
алгебраических
выражений,
правильно
решает
примеры

знает определение и свойства степени
с
рациональным
показателем,
правильно решает примеры

221

свойства знает свойства степенной функции, но знает свойства степенной функции,
допускает неточности при решении правильно решает примеры
примеров
«Производная и интеграл степенной функции с действительным показателем»
знать и применять правила знать и применять правила нахождения знать
и
применять
правила
нахождения
производной производной степенной функции с нахождения производной степенной
степенной
функции
с действительным показателем
функции
с
действительным

знает
некоторые
степенной функции

«Степенная функция, ее свойства и график»
знает определение степенной знает определение степенной функции и знает
определение
степенной
функции с действительным умеет строит график степенной функции функции и строит график степенной
показателем, но затрудняется с действительным показателем в функции
с
действительным
при
построении
графика зависимости от показателя степени, но показателем в зависимости от
степенной
функции
в допускает неточности при решении показателя
степени,
правильно
зависимости от показателя примеров
решает примеры
степени

«Преобразование иррациональных выражений»
Знает некотрые свойства корня применяет свойства корня п-ой степениприменяет свойства корня п-ой
п-ой
степени
для для преобразования иррациональных степени
для
преобразования
преобразования
выражений, но допускает неточности при иррациональных
выражений,
иррациональных выражений
решении примеров
правильно решает примеры

знает некоторые
свойства
степени
с
рациональным
показателем
для
преобразования
алгебраических выражений

знает определение и некоторые
свойства
степени
с
рациональным показателем

11.2.2.5 - уметь решать
иррациональные
неравенства

11.2.2.1
знать
определение
иррационального
уравнения,
уметь
определять его область
допустимых значений
11.2.2.2 - уметь решать
иррациональные
уравнения
методом
возведения обеих частей
уравнения в n-ю степень
11.2.2.3 - уметь решать
иррациональные
уравнения методом замена
переменной
11.2.2.4 - уметь решать
системы иррациональных
уравнений

степенной
функции
с
действительным
показателем
11.4.1.13
знать
и
применять
правила
нахождения
интеграла
степенной
функции
с
действительным
показателем
знает и применяет правила нахождения знает
и
применяет
правила
интеграла
степенной
функции
с нахождения интеграла степенной
действительным
показателем,
но функции
с
действительным
допускает неточности при решении показателем,
правильно
решает
примеров
примеры

показателем
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затрудняется
при
записи уметь
решать
иррациональные правильно решает иррациональные
алгоритма
решения уравнения методом возведения обеих уравнения
методом
возведения
иррационального
уравнения частей уравнения в n-ю степень, но обеих частей уравнения в n-ю
методом возведения обеих допускает неточности
степень
частей уравнения в n-ю степень
затрудняется
при
записи уметь
решать
иррациональные правильно решает иррациональные
алгоритма
решения уравнения методом замена переменной, уравнения
методом
замена
иррационального
уравнения но допускает неточности
переменной
методом замена переменной
затрудняется при решении допускает неточности при решении умеет
решать
системы
системы
иррациональных системы иррациональных уравнений
иррациональных уравнений
уравнений уравнений
«Иррациональные неравенства»
затрудняется при определении уметь
решать
иррациональные Правильно решает риррациональные
способа
решения неравенства, но допускает некоторые неравенства
иррациональные неравенства
неточности при решении
«Мнимые числа. Определение комплексных чисел»

«Иррациональные уравнения и их системы»
знает
определение знает определение иррационального знает определение иррационального
иррационального
уравнения, уравнения, уметь определяет его область уравнения, умеет определять его
затрудняется при нахождении допустимых значений, но допускает область
допустимых
значений,
области допустимых значений
неточности при решении примеров
правильно решает примеры

знает правила нахождения
интеграла степенной функции с
действительным показателем,
но затрудняется при примении
свойств

действительным показателем

11.1.2.5 - знать основную
теорему алгебры и еѐ

11.1.2.4
решать
квадратные уравнения на
множестве комплексных
чисел

11.1.2.1
выполнять
арифметические действия
над
комплексными
числами в алгебраической
форме
11.1.2.2
применять
закономерность значения
in при возведении в целую
степень
комплексного
числа в алгебраической
форме
11.1.2.3 - уметь извлекать
квадратный корень из
комплексного числа

11.1.1.2 - уметь изображать
комплексное число на
комплексной плоскости
11.1.1.3
знать
определение сопряженных
комплексных чисел и их
свойства

11.1.1.1
знать
определение комплексного
числа и его модуля

знает определение комплексного числа и знает определение комплексного
его модуля но допускает некоторые числа и его модуля, правильно
неточности при решении примеров
решает примеры

знает
основную
алгебры, но не
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«Основная теорема алгебры»
теорему знает основную теорему алгебры и еѐ знает основную теорему алгебры и
знает еѐ следствия, но допускает неточности при еѐ следствия

знает закономерность значения применять закономерность значения in применяет закономерность значения
in при возведении в целую при возведении в целую степень in при возведении в целую степень
степень комплексного числа в комплексного числа в алгебраической комплексного
числа
в
алгебраической
форме,
но форме,
но
допускает
некоторые алгебраической форме
затрудняется
при неточности
использовании
Затрудняется при извлечении допускает некоторые неточности при извлекает квадратный корень из
квадратного
корня
из извлечении квадратного корня из комплексного числа
комплексного числа
комплексного числа
«Комплексные корни квадратных уравнений»
Затрудняется
решать решает квадратные уравнения на решает квадратные уравнения на
квадратные
уравнения
на множестве комплексных чисел, но множестве комплексных чисел
множестве комплексных чисел
допускает некоторые неточности

изображает комплексное число на правильно изображает комплексное
комплексной плоскости, но допускает число на комплексной плоскости
некоторые неточности
знает
определение
сопряженных знает определение сопряженных
комплексных чисел и их свойства, но комплексных чисел и их свойства,
допускает некоторые неточности при правильно решает примеры
решении примеров
«Действия над комплексными числами в алгебраической форме»
Выполняет только некотрые выполняет арифметические действия над выполняет арифметические действия
арифметические действия над комплексными
числами
в над комплексными числами в
комплексными
числами
в алгебраической форме, но допускает алгебраической форме
алгебраической форме
некоторые неточности

знает
определение
комплексного
числа,
но
затрудняется при нахождении
его модуля
затрудняется при изображении
комплексного
числа
на
комплексной плоскости
знает
определение
сопряженных
комплексных
чисел, но не знает их свойства

11.4.1.20
находить
производную и интеграл
показательной функции

11.4.1.18
знать
определение
логарифмической функции
и строить ее график
11.4.1.19
знать
и
применять
свойства
логарифмической функции

11.4.1.16
знать
определения
логарифма
числа,
десятичного
и
натурального логарифмов
11.4.1.17 - знать свойства
логарифмов и применять
их для преобразования
логарифмических
выражений

11.4.1.14
знать
определение
показательной функции и
строить ее график
11.4.1.15
применять
свойства
показательной
функции при решении
задач

следствия
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«Логарифмическая функция, ее свойства и график»
знает
определение знает определение логарифмической знает определение логарифмической
логарифмической функции, но функции, но
допускает некоторые функции и строит ее график
затрудняется при построении ее неточности при построении ее график
графика
знает
свойства знать
и
применять
свойства знает
и
применяет
свойства
логарифмической функции, но логарифмической
функции,
но логарифмической функции
затрудняется при их примении
допускает некоторые неточности
«Производная и интеграл показательной функции»
допускает
неточности
при находит производную и интеграл находит производную и интеграл
написани формулы нахождения показательной функции, но допускает показательной функции
производной и первообразной неточности
показательной функции

«Логарифм числа и его свойства»
знает определения логарифма знает определения логарифма числа, Знает определения логарифма числа,
числа,
десятичного
и десятичного
и
натурального десятичного
и
натурального
натурального логарифмов, но логарифмов, но допускает некоторые логарифмов
затрудняется при записи
неточности при записи
знает свойства логарифмов, но знает свойства логарифмов и применять знает свойства логарифмов и
затрудняется при их примении их для преобразования логарифмических применяет их для преобразования
для
преобразования выражений, но допускает некоторые логарифмических выражений
логарифмических выражений
неточности при преобразований

примении
«Показательная функция, ее свойства и график»
знает
определение знает
определение
показательной знает определение показательной
показательной функции,
но функции, но
допускает некоторые функции и строит ее график
затрудняется при построении ее неточности при построении ее график
графика
знает свойства показательной знать
и
применять
свойства знает
и
применяет
свойства
функции, но затрудняется при показательной функции, но допускает показательной функции
их примении
некоторые неточности

следствия

знать
и
методы
показательных

уметь решать
показательных

-

11.2.2.11 - уметь решать
логарифмические
неравенства и их системы

11.2.2.10 - уметь решать
показательные неравенства
и их системы

11.2.2.9 - уметь решать
системы логарифмических
уравнений

11.2.2.8
знать
и
применять
методы
решения логарифмических
уравнений

11.2.2.6
применять
решения
уравнений
11.2.2.7 системы
уравнений

11.4.1.21
находить
производную
логарифмической функции
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«Производная логарифмической функции»
допускает
неточности
при находит производную логарифмической находит
производную
написани формулы нахождения функции, но допускает неточности
логарифмической функции
производной логарифмической
функции
«Показательные уравнения и их системы»
затрудняется при определении Знает методы, но допускает неточности знает и применяет методы решения
методов
решений при решении показательных уравнений показательных
уравнений
в
показательных уравнений
зависимости от вида данного
уравнения
затрудняется при решении допускает неточности при решении умеет
решать
системы
системы
показательных системы показательных уравнений
показательные уравнений
уравнений уравнений
«Логарифмические уравнения и их системы»
Находит допустимые значения Знает методы, находит допустимые знает и применяет методы решения
переменной, но затрудняется значения переменной, но допускает логарифмических
уравнений
в
при
определении
методов неточности
при
решении зависимости от вида данного
решений
логарифмических логарифмических уравнений
уравнения
уравнений
Находит допустимые значения Находит
допустимые
значения умеет
решать
системы
переменной, но затрудняется переменной, но допускает неточности логарифмические уравнения
при
решении
системы при решении системы логарифмических
логарифмических неравенств
уравнений
«Показательные неравенства»
затрудняется при решении допускает неточности при решении умеет
решать
показательные
показательных неравенства
показательных
неравенства
и
их неравенства и их системы
системы
«Логарифмические неравенства»
Находит допустимые значения Находит
допустимые
значения умеет решать логарифмические
переменной, но затрудняется переменной, но допускает неточности неравенства и их системы
при решении логарифмических при
решении
логарифмических
неравенств
неравенств и их системы
«Основные сведения о дифференциальных уравнениях»

Не полностью знает основные Допускает
неточности
понятия о дифференциальных основными
понятиями
уравнениях
дифференциальных уравнениях

между знает
основные
понятия
о дифференциальных уравнениях

о
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Таблица 19 – Критерий для определения уровня учебных достижений обучающихся (Алгебра и начала анализа (ОГН),
11 класс)

знать определения частного знать определения частного и общего знает определения частного и
решения дифференциального решений дифференциального уравнения, общего
решений
уравнения, но не полностью но допускает некоторые неточности дифференциального уравнения
знает определение
общего между ними
решения
«Дифференциальные уравнения первого порядка c разделяющимися переменными»
11.4.1.24
решать Не
полностью
знает допускает некоторые ошибки при решает
дифференциальные
дифференциальные
определение
решении дифференциальных уравнений уравнения
с
разделяющимися
уравнения
с дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными
переменными
разделяющимися
с
разделяющимися
переменными
переменными и затрудняется
при их решении
11.4.3.1
применять затрудняется при составлении допускает некоторые ошибки при применяет
дифференциальные
дифференциальные
дифференциального уравнения составлении
дифференциального уравнения при решении физических
уравнения при решении для решения физических задач
уравнения при решении физических задач
физических задач
задач
«Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами»
11.4.1.25
решать затрудняется при решении допускает некоторые ошибки при решает
линейные
однородные
линейные
однородные линейных
однородных решении
линейных
однородных дифференциальные
уравнения
дифференциальные
дифференциальных уравнений дифференциальных уравнений второго второго порядка (вида (ay''+by'+cy=0
уравнения второго порядка второго
порядка
(вида порядка (вида (ay''+by'+cy=0 ,где a,b,c - ,где a,b,c - постоянные)
(вида (ay''+by'+cy=0 ,где (ay''+by'+cy=0
,где a,b,c - постоянные)
a,b,c - постоянные)
постоянные)
11.4.3.2 - составлять и составлять
уравнение составлять уравнение гармонического составляет и решает уравнение
решать
уравнение гармонического колебания, но колебания, допускает некоторые ошибки гармонического колебания
гармонического колебания затрудняется при решении
при решении

11.4.1.22 - знать основные
понятия
о
дифференциальных
уравнениях
11.4.1.23
знать
определения частного и
общего
решений
дифференциального
уравнения

 sin

dx

2

dx

 cos

x

 tgx  C ;

2

при

11.3.1.4
знать
определение
криволинейной трапеции и
находить ее площади

6.

 ctgx  C
x
и применять их
решении задач

5.

4.  sin xdx   cos x  C ;
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«Криволинейная трапеция и ее площадь»
знает
определение знает
определение
криволинейной знает определение криволинейной
криволинейной
трапеции, трапеции и находить ее площади, но трапеции и правильно находить ее
затрудняется при вычислении допускает неточности при решении площади
нахождении ее площади
примеров
«Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница»

Уровни учебных достижений
Цели обучения
низкий
средний
высокий
«Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла»
11.3.1.1
знать знает
определение знает
определение
первообразной знает определение первообразной
определение
первообразной
функции
и функции и неопределенного интеграла, функции
и
неопределенного
первообразной функции и неопределенного интеграла
но допускает неточности при решении интеграла,
правильно
решает
неопределенного
примеров
примеры
интеграла;
11.3.1.2
знать
и знает
свойства знать
и
применяет
свойства знает и применяет свойства
применять
свойства неопределенного интеграла, но неопределенного
интеграла,
но неопределенного
интеграла,
неопределенного
затрудняется
при допускает неточности при решении правильно решает примеры
интеграла.
использовании
примеров
11.3.1.3 - знать основные знает
основные знает
основные
неопределенные знает основные неопределенные
неопределѐнные интегралы неопределенные
интегралы, интегралы и применяет их при решении интегралы и применяет их при
затрудняется
при задач, но допускает неточности при решении задач, правильно решает
1.  kdx  kx  C
использовании
решении примеров
примеры
n 1
x
n
 C , n  1;
2.  x dx 
n 1
3.  cos xdx  sin x  C;
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11.3.1.5 - знать понятие знает понятие определѐнного знает понятие определѐнного интеграла, знает
понятие
определѐнного
определенного интеграла, интеграла, затрудняется при уметь
вычислять
определѐнный интеграла,
уметь
вычислять
уметь
вычислять вычислении
определѐнного интеграл, но допускает неточности при определѐнный интеграл, правильно
определенный интеграл
интеграла
решении примеров
решает примеры
11.3.1.4
применять затрудняется
при использует
формулы
Ньютона- использует формулы Ньютонаформулу
Ньютона- использование
формулы Лейбница, но допускает неточности при Лейбница,
правильно
решает
Лейбница
Ньютона-Лейбница
решении примеров
примеры
«Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью определенного интеграла»
11.3.1.6
вычислять затрудняется при вычислении вычисляет площадь плоской фигуры, вычисляет
площадь
плоской
площадь плоской фигуры, площади плоской фигуры, ограниченной заданными линиями, но фигуры, ограниченной заданными
ограниченной заданными ограниченной
заданными допускает неточности при решении линиями,
правильно
решает
линиями;
линиями;
примеров;
примеры;
11.3.1.7
знать
и знать и применять формулу знает и применяет формулу вычисления знает и применяет формулу
применять
формулу вычисления
объема
тела объема тела вращения с помощью вычисления объема тела вращения
вычисления объема тела вращения
с
помощью определенного интеграла, но допускает с
помощью
определенного
вращения
с
помощью определенного интеграла
неточности при решении примеров;
интеграла,
правильно
решает
определенного интеграла
примеры;
«Корень n-ой степени и его свойства»
11.1.1.1
знать знает определение корня n-ой знает определение корня n-ой степени знает определение корня n-ой степени
определение корня п-ой степени и арифметического и арифметического корня n-ой степени, и арифметического корня n-ой
степени
и корня
n-ой
степени,
но но допускает неточности при решении степени, правильно решает примеры
арифметического корня п- затрудняется при применении
примеров
ой степени
11.1.1.2 - знать свойства знает
некоторые свойства знает свойства корня п-ой степени, но знает свойства корня п-ой степени,
корня п-ой степени;
корня п-ой степени
допускает неточности при решении правильно решает примеры
примеров
«Степень с рациональным показателем»
11.1.1.3
знать знает определение и некоторые знает определение и свойства степени с знает определение и свойства степени
определение и свойства свойства
степени
с рациональным
показателем,
но с
рациональным
показателем,
степени с рациональным рациональным показателем
допускает неточности при решении правильно решает примеры
показателем
примеров
«Преобразование выражений, содержащих степень с рациональным показателем»
11.1.1.4
применять знает некоторые
свойства применяет
свойства
степени
с применяет свойства степени с

для

с

11.3.1.9
знать
и
применять
правила
нахождения производной
степенной
функции
с
действительным
показателем
11.3.1.10
знать
и
применять
правила
нахождения
интеграла
степенной
функции
с
действительным
показателем

11.3.1.8
знать
определение
степенной
функции и строить график
степенной
функции
в
зависимости от показателя
степени

11.1.1.5
применять
свойства
корня
п-ой
степени
для
преобразования
иррациональных
выражений

свойства
степени
рациональным
показателем
преобразования
алгебраических
выражений

применяет свойства корня п-ой
степени
для
преобразования
иррациональных
выражений,
правильно решает примеры

«Преобразование иррациональных выражений»
знает некоторые
свойства применяет свойства корня п-ой степени
корня п-ой степени для для преобразования иррациональных
преобразования
выражений, но допускает неточности
иррациональных выражений
при решении примеров

затрудняется
при
записи
алгоритма
решения
иррационального
уравнения
методом возведения обеих
частей уравнения в n-ю степень
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уметь
решать
иррациональные правильно решает иррациональные
уравнения методом возведения обеих уравнения
методом
возведения
частей уравнения в n-ю степень, но обеих частей уравнения в n-ю
допускает неточности
степень

«Производная и интеграл степенной функции с действительным показателем»
знает
определение знает определение иррационального знает определение иррационального
иррационального
уравнения, уравнения, уметь определяет его область уравнения, умеет определять его
затрудняется при нахождении допустимых значений, но допускает область
допустимых
значений,
области допустимых значений
неточности при решении примеров
правильно решает примеры

«Степенная функция, ее свойства и график»
знает определение степенной знает определение степенной функции и знает
определение
степенной
функции, но затрудняется при умеет строит график степенной функции функции и строит график степенной
построении графика степенной в зависимости от показателя степени, но функции
в
зависимости
от
функции в зависимости от допускает неточности при решении показателя
степени,
правильно
показателя степени
примеров
решает примеры

рациональным
показателем
для
преобразования
алгебраических
выражений,
правильно
решает
примеры

рациональным
показателем
для
преобразования
алгебраических
выражений, но допускает неточности
при решении примеров

степени
с
рациональным
показателем
для
преобразования
алгебраических выражений

11.3.1.13
знать
определения
логарифма
числа,
десятичного
и
натурального логарифмов
11.3.1.14 - знать свойства
логарифмов и применять
их для преобразования
логарифмических
выражений

11.3.1.11
знать
определение
показательной функции и
строить ее график
11.3.1.12 - знать свойства
показательной функции в
зависимости от основания

11.1.2.1
знать
определение
иррационального
уравнения,
уметь
определять его область
допустимых значений
11.1.2.2 - уметь решать
иррациональные
уравнения
методом
возведения обеих частей
уравнения в n-ую степень
11.1.2.3 - уметь решать
иррациональные
уравнения методом замена
переменной
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затрудняется
при
записи уметь
решать
иррациональные правильно решает иррациональные
алгоритма
решения уравнения методом возведения обеих уравнения
методом
возведения
иррационального
уравнения частей уравнения в n-ю степень, но обеих частей уравнения в n-ю
методом возведения обеих допускает неточности
степень
частей уравнения в n-ю степень
затрудняется
при
записи уметь
решать
иррациональные правильно решает иррациональные
алгоритма
решения уравнения методом замена переменной, уравнения
методом
замена
иррационального
уравнения но допускает неточности
переменной
методом замена переменной
«Показательная функция, ее свойства и график»
знает
определение знает
определение
показательной знает определение показательной
показательной функции,
но функции, но
допускает некоторые функции и строит ее график
затрудняется при построении ее неточности при построении ее график
графика
знает свойства показательной знать
и
применять
свойства знает
и
применяет
свойства
функции, но затрудняется при показательной функции, но допускает показательной функции
их примении
некоторые неточности
«Логарифм числа и его свойства»
знает
определение знает определение логарифмической знает определение логарифмической
логарифмической функции, но функции, но
допускает некоторые функции и строит ее график
затрудняется при построении ее неточности при построении ее график
графика
знает
свойства знать
и
применять
свойства знает
и
применяет
свойства
логарифмической функции, но логарифмической
функции,
но логарифмической функции
затрудняется при их примении
допускает некоторые неточности

«Иррациональные уравнения. Методы решения иррациональных уравнений»
знает
определение знает определение иррационального знает определение иррационального
иррационального
уравнения, уравнения, уметь определяет его область уравнения, умеет определять его
затрудняется при нахождении допустимых значений, но допускает область
допустимых
значений,
области допустимых значений
неточности при решении примеров
правильно решает примеры

11.1.2.7 - уметь решать

11.1.2.6 - уметь решать
показательные неравенства

11.1.2.5 - уметь решать
логарифмические
уравнения

11.1.2.4 - уметь решать
показательные уравнения

11.3.1.17
находить
производную
логарифмической функции

11.3.1.16
находить
производную и интеграл
показательной функции

11.3.1.15
знать
определение
логарифмической
функции, ее свойства и
строить ее график

231

«Производная и интеграл показательной функции»
допускает
неточности
при находит производную и интеграл находит производную и интеграл
написани формулы нахождения показательной функции, но допускает показательной функции
производной и первообразной неточности
показательной функции
«Производная логарифмической функции»
допускает
неточности
при находит производную логарифмической находит
производную
написани формулы нахождения функции, но допускает неточности
логарифмической функции
производной логарифмической
функции
«Показательные уравнения»
затрудняется при определении Знает методы, но допускает неточности знает и применяет методы решения
методов
решений при решении показательных уравнений показательных
уравнений
в
показательных уравнений
зависимости от вида данного
уравнения
«Логарифмические уравнения»
Находит допустимые значения Знает методы, находит допустимые знает и применяет методы решения
переменной, но затрудняется значения переменной, но допускает логарифмических
уравнений
в
при
определении
методов неточности
при
решении зависимости от вида данного
решений
логарифмических логарифмических уравнений
уравнения
уравнений
«Показательные неравенства»
затрудняется при решении допускает неточности при решении умеет
решать
показательные
показательных неравенства
показательных
неравенства
и
их неравенства и их системы
системы
«Логарифмические неравенства»
Находит допустимые значения Находит
допустимые
значения умеет решать логарифмические

«Логарифмическая функция, ее свойства и график»
знает
определение знает определение логарифмической знает определение логарифмической
логарифмической функции, но функции, но
допускает некоторые функции и строит ее график
затрудняется при построении ее неточности при построении ее график
графика

11.2.2.3
оценивать
числовые характеристики
случайных величин по
выборочным данным

11.2.2.2 - обрабатывать
выборочные данные для
составления дискретных и
интервальных
вариационных рядов

11.2.2.1 - знать и понимать
основные
термины
математической
статистики

логарифмические
неравенства
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«Дискретные и интервальные вариационные ряды»
затрудняется при обрабатке обрабатывает выборочные данные для обрабатывает выборочные данные
выборочных
данных
для составления дискретных и интервальных для составления дискретных и
составления дискретных и вариационных рядов, но допускает интервальных вариационных рядов,
интервальных
вариационных неточности при решении примеров
правильно решает примеры
рядов
«Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным»
затрудняется при оценивании оценивает числовые характеристики оценивает
числовые
числовых
характеристики случайных величин по выборочным характеристики случайных величин
случайных
величин
по данным, но допускает неточности при по выборочным данным, правильно
выборочным данным
решении примеров
решает примеры

понимает
основные
математической

переменной, но допускает неточности неравенства и их системы
при
решении
логарифмических
неравенств и их системы

«Генеральная совокупность и выборка» тақырыбы
знает и понимает некоторые знает и понимает основные термины знает
и
основные
термины математической статистики
термины
математической статистики
статистики

переменной, но затрудняется
при решении логарифмических
неравенств

Рекомендованные критерии оценивания являются примерными, т.е.
учителя могут составлять свои критерии оценивания, связанные с темой и
учебными целями с учетом возрастных и психологических особенностей
обучающихся.
Кроме того, учитель независимо от того, какие методы, приемы и
технологии использует в своей работе, следующие пункты:
 главным на уроке является личность ученика, которую формирует
учитель. Личность ученика формируется личностью учителя и его
деятельностью, связанную с изучением предмета на уроке и во внеурочное
время. На развитие личности ученика влияет и специфика предмета, ее умелая
подача;
 необходимо учить обучающихся учиться, использовать схемы, планы,
алгоритмы, наглядные пособия, таблицы, все то, что является ощущаемым,
осязаемым, наблюдаемым для того чтобы обеспечить усвоение системы знаний,
помогать обучающимся овладевать наиболее продуктивными методами и
технологиями учебно-познавательной деятельности;
 необходимо чаще использовать вопрос «почему?», чтобы научить
мыслить причинно: понимание причинно-следственных связей является
обязательным
условием
развивающего
обучения,
практиковать
интегрированные совместные уроки с другими учителями предметного цикла;
 необходимо учить так, чтобы ученик понимал, что математические
знания являются для него жизненной необходимостью, необходимо чаще
показывать ученикам значение и перспективы иx обучения, помнить, что понастоящему знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто умеет знание
использовать на практике, связывать теорию и практику, понимать назначение
знаний;
 приучать обучающихся думать и действовать самостоятельно,
применять свои знания по другим предметам на ваших уроках, следует
поощрять это, изучать и учитывать жизненный опыт учеников, их интересы,
особенности развития, знать научные и иные достижения учеников по
предмету;
 развивать творческое мышление методом всестороннего анализа
вопросов, познавательные задачи решайте многоаспектно, несколькими
способами, чаще практиковать творческие задачи, использовать методику
проблемного обучения;
 в процессе обучения обязательно учитывать индивидуальные
особенности и наклонности каждого ученика, объединять их в межпредметные
группы для изучения сложных вопросов развития;
 следует поощрять исследовательскую работу учеников имеющую
межпредметные контакты, найти возможность ознакомить их с техникой и
технологией экспериментальной работы, алгоритмами решения практических
задач, обработки первоисточников и справочных материалов;
 объяснять ученикам, что каждый человек найдет свое место в жизни,
если научится всему, что необходимо для реализации жизненных.
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Заключение
Обновление содержания образования – это, прежде всего, пересмотр самой
модели среднего образования, его структуры, содержания, подходов и методов
обучения и воспитания, внедрение принципиально новой системы оценивания
достижения учащихся. Весь комплекс мероприятий в рамках обновления
содержания образования направлен на создание образовательного
пространства, благоприятного для гармоничного становления и развития
личности.
Новый этап в развитии школьного образования связан с внедрением
компетентностного подхода к формированию содержания и организации
учебного процесса, необходимостью научить учащихся применять полученные
знания и умения в конкретных учебных и жизненных ситуациях. Внедрение
компетентностного подхода предполагает обязательное прогнозирование
результатов содержания обучения, что требует изменений в системе
оценивания уровня учебных достижений.
Данное методическое пособие разработанное в рамках обновления
содержания образования состоит из трех разделов.
В первом разделе методического пособия раскрыты особенности учебных
программ в рамках обновления содержания образования. Разделы и
подразделы, раскрывающие содержание указанных учебных предметов и
учебные цели, даны в виде схем и таблиц с пояснениями.
Во втором разделе рассматриваются методы и формы организации
обучения. Особое внимание уделено педагогическим технологиям по развитию
критического мышления.
В третьем разделе методического пособия даны методические
рекомендации по составлению критериев оценивания; указано количество
работ по суммативному оцениванию; образцы тестовых заданий по
проведению формативного оценивания, которые даны в учебных изданиях,
рекомендованных МОН РК для использования в учебном процессе; включены
также краткосрочные планы по математике, алгебре и геометрии учителейпрактиков.
Данное пособие, разработано в рамках обновления содержания
образования, носит рекомендательный характер и является одним из пособий,
которыми могут руководствоваться учителя-практики общеобразовательных
школ республики .
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Приложение
Суммативное оценивание за I четверть
Структура суммативного оценивания за I четверть
Вариант состоит из 7 заданий, включающим задания с кратким ответом (КО) и
задания с развернутым ответом (РО) на выявление умений понимать и применять знания,
анализировать и оценивать выполненное задание.
В заданиях с выбором ответа обучающийся записывает номер правильного ответа.
В заданиях, требующих краткий ответ, ученик записывает ответ в виде числового или
алгебраического выражения, слова или короткого предложения.
В заданиях с развернутым ответом ученик показывает полное решение с
последовательностью действий и необходимыми обоснованиями для получения ответа и
максимального балла. Оценивается способность обучающегося применять необходимые
формулы, знания и умения, использовать математические способы и приемы решения в
контексте математического задания.

Функция, ее свойства и график

10.3.1.1 - знать определение и
способы задания функции;
10.3.1.2 - уметь выполнять
преобразования графика функции
(параллельный перенос, сжатие и
растяжение);
10.3.1.3 - уметь определять
свойства функции;
10.3.1.4 - уметь описывать по
заданному графику функции еѐ
свойства:
1) область определения функции;
2) область значений функции;
3) нули функции;
4) периодичность функции;
5) промежутки монотонности
функции;
6) промежутки знакопостоянства
функции;
7) наибольшее и наименьшее
значения функции;
8) четность, нечетность функции;
9) ограниченность функции;
10) непрерывность функции;
11) экстремумы функции;

236

1

РО

2

2

КО

3

Знание,
применение

Тип задания

Знание,
применение
Знание,
применение

№ задания

К-во заданий

Проверяемая цель

Уровень
мыслительны
х навыков

Раздел

Характеристика заданий суммативного оценивания за I четверть

Балл

РО
3

3

Тригонометрические
функции

10.3.1.5 - знать определение Знание,
обратной функции и уметь применение
находить функцию, обратную
заданной
и
знать
свойство
расположения графиков взаимно
обратных функций;

4

1

10.3.1.6 - уметь распознавать Знание,
сложную функцию f(g(x)) и применение
составлять композицию функций;

5

2

10.1.3.3 - знать определения Знание,
арксинуса,
арккосинуса, применение
арктангенса,
арккотангенса
и
уметь находить их значения;
10.1.3.4 - находить значения
выражений, содержащих обратные
тригонометрические функции;
Решает
уравнение, используя Знание,
график
триногометрической применение
функции

РО

3

РО

3

6

РО

3

8

КО

2

Критерии оценивания работы за I четверть
Критерий оценивания

№
задан
ия
Знает как находить область
1
определения функции

Дескриптор

Балл

Находит
область
лпределение
функции, содержащий выражение под 2
квадратным корнем
Строить
график тригонометрической 3

Умеет
строить
график
тригонометрической
функции
Умеет находить период
функции

2

3

Находить
формулу

Умеет находить обратную
функцию к данной

4

Составляет
функцию

сложную

5

Используя выражения одной переменной 3
через другую, составляет формулу
обратной функции
Составляет сложную функцию к данной
3

Знает
определения
арксинуса, арккосинуса,
арктангенса,
арккотангенса и уметь
находить их значения.

6

Умеет находить значения выражения,
содержащее
обратные 3
тригонометрические функции.

Решает
уравнение,
используя
график
триногометрической
функции

7

Решает
уравнение
способом

функции, используя преобразования

период функции, используя 3

графическим 2

27
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Применение производной

Производная

№ задания

Тип задания

10.3.1.7 - знать определение предела
функции в точке и на бесконечности;
10.3.1.9 - знать определение производной
функции и находить производную функции
по определению;
10.3.1.10
находить
производные
постоянной функции и степенной функции;
10.3.1.11 - знать и применять правила
дифференцирования;
10.3.1.8 - знать определение непрерывной
функции;

К-во заданий

Проверяемая цель

Уровень
мыслительны
х навыков

Раздел

Суммативное оценивание за III четверть
Вариант состоит из 7 заданий, включающим задания с выбором ответа (МВО),
задания с кратким ответом (КО) и задания с развернутым ответом (РО) на выявление умений
понимать и применять знания, анализировать и оценивать выполненное задание.
В заданиях с выбором ответа обучающийся записывает номер правильного ответа.
В заданиях, требующих краткий ответ, ученик записывает ответ в виде числового или
алгебраического выражения, слова или короткого предложения.
В заданиях с развернутым ответом ученик показывает полное решение с
последовательностью действий и необходимыми обоснованиями для получения ответа и
максимального балла.
Характеристика заданий суммативного оценивания за III четверть

Знание,
применение
Знание,
применение

1

1
2

МВО
МВО

Навыки
высокого
уровня
10.3.1.14 - знать определение сложной Знание,
функции и находить еѐ производную
применение
10.3.1.13
находить
производные
тригонометрических функций;
10.3.1.12 - составлять уравнение касательной Знание,
к графику функции в заданной точке;
применение
10.3.1.15 - знать и применять необходимое и
Знание,
достаточное
условие
возрастания применение
(убывания) функции на интервале;
10.3.1.16 - знать определения критических
Навыки
точек и точек экстремума функции, условие
высокого
существования экстремума функции;
уровня
10.3.1.17 - находить критические точки и
точки экстремума функции;
10.3.1.18 - исследовать свойства функции с
помощью производной и строить еѐ график;
10.3.1.19 - находить наибольшее и
наименьшее значения функции на отрезке;
10.3.3.3 - решать прикладные задачи,
связанные с нахождением наибольшего
(наименьшего) значения функции;
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Балл

1
1

3

РО

3

4

РО

4

5

РО

3

РО
7

6

5

РО

3
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