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Аннотация 
Макалада мектеп курсунда функция түшүнүгүн окутуунун физикалык,  турмуштук 

практикалык, математикалык жана экономикалык моделдери аркылуу болочок 
математика мугалимдерин окуучулардын ой жүгүртүү ишмердүүлүгүн 
калыптандырууга даярдоонун айрым жолдору каралган жана бул маселени чечүүнүн 
айрым шарттары аныкталган. 

Abstract 
The article discusses some to prepare future of mathematics to form a mental of students 

in the study of factions in the school mathematics courses, and with the help of practical and 
economic models. Some of the conditions for solving this problem were identified.   

 
Жаратылыштагы кубулуштардын жана чоңдуктардын өз ара байланышын 

чагылдыруучу түшүнүктөрдүн бири – бул функция түшүнүгү. Бул түшүнүк математика 
үчүн эң маанилүү болуу менен анын негизги тармагы – математикалык анализ үчүн 
фундаменталдык түшүнүк болуп эсептелет. Мектеп курсунда сан функциясы жөнүндө 
көбүрөөк айтылат – бул математика илиминин башка табигый илимдер (физика, биология, 
химия, ж.б.)  менен тыгыз байланышта экендиги менен түшүндүрүлөт. Тилекке каршы 
каршы бул түшүнүктү окутууда анын табигый маанисине анчейин маани берилбей 
формалдуу түрдө абстрактуу формада (аныктамасы, формуласы, графиги дедуктивдүү 
түрдө) окутулуп жаткандыгы байкалат. Мунун башкы себебин мугалимдердин өздөрү 
функция түшүнүгүнүн турмуштук практикалык жагын жана башка илимдердеги 
колдонулушундагы математикалык байланыштарды жакшы талдоого көнүкпөгөндүгүндө 
деп баалоого болот. Мындай байланыштарды аныктоо окуучулардын ой жүгүртүү 
ишмердүүлүгүн калыптандыруунун негизи болуп саналат. Андан сырткары  бул 
жагдай функция түшүнүгү окуучулардын түшүнүп өздөштүрүүсү үчүн маанилүү шартты 
түзөт.  Ошондуктан келечектин математика мугалимдери болгон студенттерге бул 
проблеманы чечүүнүн жолдорун терең үйрөтүү зарыл. Ушуга байланыштуу мектеп 
курсунда функция түшүнүгүн окутуунун методикасын окутууда төмөндөгү маселелер 
каралууга тийиш: 

1. Функция түшүнүгүнүн үйрөтүү жана калыптандыруу башталгыч класстардан 
баштап системалуу түрдө, такай окутуларын жана ал кандай формада 
үйрөтүлөөрү (бул окуучулардын билимдерин актуалдаштыруу үчүн да маанилүү 
материал болуп саналат) жөнүндө: а) турмуштук практикалык модел; б) 
математикалык модел; 

2. Функция түшүнүгүн алгебра курсунда окутуунун моделдери: а) Физикалык 
моделдерди колдонуу ыкмалары; б) турмуштук практикалык модел; в) 
математикалык модел; г) экономикалык модел 

Башталгыч класстарда «Функция» түшүнүгү өтүлбөгөнү менен чоңдуктардын өз 
ара байланышы (көз карандылыгы) мисал-маселелерде кеңири каралып окуучуларды 
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жогорку класстарда бул түшүнүтөрдү өздөштүрүүгө негиз түзүлөт. Мисалы, турмуштук 
төмөнкү эки жагдайды карап көрөлү: 

1-маселе. Эгер дептердин баасы 2 сом болсо, анда 2,3,4,5,6,7,8,9,10 дептердин наркын 
тапкыла. 
Маселенин мазмунун жана чыгарылышын таблицага түшүрөбүз: 
 

Баасы: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Саны: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Наркы: 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 
Бул маселедеги үч чоңдуктун бири (баасы) турактуу болуп, калган экөө ар түрдүү 

(өзгөрмө) экендиги көрүнүп турат. Дагы эске ала турган жагы: дептердин саны өзгөргөндө 
гана анны «ээрчип» дептердин наркы да өзгөрүп жатат. Ошондой эле, бир эле сандагы 
дептерлерге белгилүү гана нарк (сумма) туура келет. 

Эгер дептердин санын 

 

, наркын 

 

 деп белгилесек анда берилген чоңдуктардын өз 
ара байланышы (көз карандылыгы) төмөнкү эки белгисиздүү теңдеме түрүндө жазууга 
болот: 
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 8.3. « х  ти квадратка көтөр жана экини кемит, келип чыккан туюнтманын ондук 
логарифмасынын» функциясын жаз. 

Функция түшүнүгүн алгебра курсунда кийирүүнүн моделдерин карайлы. 
 Физикалык моделдерди колдонуу ыкмалары. 
 Алгебра курсун көпчүлүк түшүнүктөрүн үйрөнүүнү шарттоочу негизги физикалык 
моделдер төмөнкүлөр: 
 • бир калыпта сызыктуу кыймылдын процесстеринин моделдери (
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Окуучуларга тааныштырылуучу алгачкы функциялардын бири сызыктуу функция. 
Сызыктуу функцияларды окутууда, алдын ала функция түшүнүгүн, анын аныктоосун, ага 
тиешелүү өтүлгөн материалдарды кайталап, функциянын формуланын жардамында 
берилишине мисалдар келтирген ыңгайлуу. Андан кийин төмөнкүдөй маселелерди кароого 
болор эле. 

4-маселе.   Телеграмма жөнөткөндө ар бир сөз үчүн 10 тыйын алат жана телеграмма 
бланкасы үчүн 50 тыйын алат. Эгерде телеграммада х сөз болсо, анда канча тыйын төлөө 
керек? Чыгаруу: Төлөнүүчү сумманы у десек, анда у=10х+50 болор эле. 

5-маселе.  Бассейнде 30 м3   суу бар болгон. Аны толтуруу үчүн кранды ачканда бир 
саатта 5 м3 суу куюлат. х сааттан кийин бассейнде канча суу болот? 

Чыгаруу: Бассейндеги сууну у м3 десек, анда у=5х+30 болор эле. Мындагы у дагы х 
тең көз каранды. 

Ушул сыяктуу маселелерди карап көрүп, кээ бир функциялар    у = ах+ b түрүндө  
берилишин  түшүндүрүүгө   болот. 

Андан кийин жогорудагыдай берилүүчү функциялар  сызыктуу функциялар  деп 
аталышы айтылат. 

у = ах +b түрүндөгү сызыктуу    функцияларынын    графиги    түз    сызык    болору 
көрсөтүлөт. Сызыктуу функциялардын графиги түз сызык болору 7-класста далилденбейт. 
Окуучулардын билим деңгээли, көз карашы жетишсиздик кылат.  у=ах+b  түрүндөгү 
функцияларды "сызыктуу" деп аталышы алардын графиги түз   сызык болору менен 
байланышкан. Ал эми түз сызык өзүнүн эки чекити менен аныктала тургандыгын эске 
салсак, сызыктуу функциялардын графигин чийүү үчүн анын эки түгөй маанилерин алуу 
жетиштүү болот. 

Квадраттык функция түшүнүгүн да физикалык маселелерден пайдаланып, 
түшүндүрүү жолу менен окутууга болот. Мисалы, төмөндөгү маселени карайлы: 

 6-маселе.  Материалдык чекит 10 см/сек ылдамдык жана 2 см/сек2 ылдамдануу 
менен бир калыпта ылдамдануучу кыймылда жатса, ал канча убакыттан кийин у см 
аралыкты басып өтөт? 

Чыгаруу: Изделүүчү убакытты х сек десек, анда бир калыптагы ылдамдануучу 
кыймылдын формуласы боюнча у = 10х + 2х2  болот. Демек, басып өткөн аралык 
убакыттан көз карандалыгын көрсөткөн экинчи даражалуу функция пайда болду. Эгерде у 
тин мааниси б.а. 12 см аралыкты басып өтүүгө керек болгон убакытты табу маселеси 
каралса, анда 12 = 10х + 2х2 же 2х2+10х-12=0 теңдеме түзүлөт. Мында белгисиздин эң чоң 
даражасы 2 ге барабар. Мында ах2+вх+с=0 түрүндөгү теңдемелер квадраттык теңдемелер 
деп аталат, а,в,с — каалагандай анык сандар болушат. 

Математикалык моделдерди колдонуу . 
7-маселе.  Тик бурчтуктун жактары  7 см   жана 10 см ге барабар. Анын жактарын 

бирдей узундукка чоңойткондо аянты у   кандай өзгөрөт?  
Чыгаруу:   Тик  бурчтуктун жактары х см ге чоңойсун десек, анда пайда болгон тик 

бурчтуктун жактары (7+х)см жана  (10+х)   см  болот.  Аянты болсо   у = (7 + х). (10 + х)  
мындан у=70+ 17х + х2   

Мындагы көз каранды эмес өзгөрмө х тин эң чоң даражасы 2 ге барабар. 
Ошондуктан у=ах2 + bх + с  түрүндөгү функцияларды  квадраттык   функция  деп   
айтабыз.    

Экономикалык маселелердеги чоңдуктардын өзгөрүшүн моделдештирүү аркылуу 
функция түшүнүгүн кийирүү ыкмалары.   
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ал эми в – чыгарылган продукциянын көлөмүнө көз каранды эмес болгон чыгымдардын 
суммасы. Буга мисалы, мекеменин кызматчыларынын эмгек акысы, электр энергиясына 
жана башка жумшалган чыгымдар кирет. Демек 

 

 функциясынын өздүк наркы 
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Бул график боюнча 500 км чейинки аралыкка жүк ташуу үчүн  I түрдөгү 

транспорту, ал эми 500км ден ашык аралыкка жүк ташууда II түрдөгү транспорту 
пайдаланууга үнөмдүү болоорун байкоо кыйын эмес. 

Жыйынтыктап айтканда,  эгерде болочок математика мугалимдери жогоруда 
белгиленген функция түшүнүгүн окутуунун моделдерин үйрөнсө, анда алар:    
- функция түшүнүгү окуучулардын түшүнүп өздөштүрүүсү үчүн маанилүү шарт түзө алат.   
-функция түшүнүгүн окутууда окуучулардын ой жүгүртүү ишмердүүлүгүнүн 
калыптандыруунун натыйжалуу жолдорун өздөштүрөт. 
- проблемалуу маселелерди түзүү аркылуу окутууну билет. 
- студенттердин математикалык билимдерин практикада колдоно билүү жөндөмдүүлүгү 
калыптанат. 
- студенттердин математика сабагына окуучуларды мотивациялоо билгичтиги өнүгөт. 
- окутуунун «максаттуу маселелер» методдорун сабакта пайдалана билүүгө көнүгөт. 
-мындайча окутуунун натыйжасында окуучулардын функция түшүнүгүн формалдуу эмес 
өздөштүрүүсүнө шарт түзүлөт. 
- окуучулардын билимдерин предметтер аралык интеграциялоонун ыкмаларын үйрөнүшөт. 
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