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Аннотация: Ички предметтик байланыштарга көңүл буруу студенттердин 

айлана-чөйрөгө болгон көз - караштарын жана окууга болгон кызыгууларын  арттырууну 

камсыз кылат. Математиканын ички байланыштарын колдонуу, бул жалпы 

дисциплиналардагы математикалык моделдерди изилдөөдөгү негизги ыкмаларды жана  

билимдерди өнүктүрүү болуп эсептелет.  

Аннотация: Реализация внутрипредметных связей меняет точку зрения 

студентов к окружающей среде и обеспечивает заинтересованность в обучении. 

Внутрипредметные связи математикиприменяетсяк основным методам исследования 

математических моделей и развитии знаний. 

Annotation: change point of view and intra-subject context Implementation provides the 

students interest in learning to the environment. Intra-subject connection of mathematical 

knowledge and development of research methods applied to primary mathematics I the Modeler.  

Ачкыч сөздөр: ички предметтик байланыш, математика, сандык методдор, 
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Сандык методдор курсун окутууда математиканын ички байланыштарын ишке 

ашыруунун негизги талабы - ырааттуу, топтолгон жана удаалаш өнүккөн материалдарды 

изилдөө аркылуу ички предметтик байланыштын бирдиктүү илимий концепциясын иштеп 

чыгуу саналат. Бул концепция, математика курсундагы окуу материалдарынын негизинде, 

бир системада түшүнүктөрдү пайда кылуу үчүн гана эмес, алардын ортосундагы 

байланышты бекемдөө болуп саналат.  

"Түшүнүктөр өз ара тыгыз байланыштуу, бири-биринен өзүнчө пайда болушу 

мүмкүн эмес" [1, 112-б.].  

 “Ар бир түшүнүк өзүнчө болушу мүмкүн эмес, ал түшүнүктөрдүн системасынын 

болушун талап кылат” [2,11-б.]. Негизги түшүнүктөрдү көрсөтүү  жана алар үчүн окуу 

куралдарын кайра түзүү менен, мазмундук - методикалык багыттары аныкталат. Окуу 

материалынын структурасын пландаштырууда кайсы бөлүмдөрү кандай удаалаштыкта 

окутула тургандыгын аныктоо, бардык курстун структурасындагы материалдардын 

ортосундагы байланыштарды тактоо, тескерисинче болгондо материал маңызын жоготот. 

Мамилелер негизги түшүнүктөрдүн логикалык структурасынын негизи болгондуктан, 

маанисин жоготот дегенди түшүндүрсө болот. Бирок, негизги түшүнүктөрдүн көбү 

абстрактуу жогорку чекке ээ жана алардан алынган объективдүү маанисин жоготуу 

мүмкүн эмес. «Сандык методдор» курсун окутууда математиканын ички байланыштары 
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түшүнүктөрдү жетиштүү системалаштырууну жана жалпылоону камсыз кыла 

тургандыгын белгилей кетүү керек. Сандык методдорду окутуу менен илимдин тилинин 

байланышы аркылуу ички предметтик байланыштарды ишке ашырууну  түшүндүрсө 

болот.  

Жогорку окуу жайларында билим берүү, чынында, өнүктүрүү жана комплекстүү 

ички предметтик байланыштарды толуктоо, материалды жогорку деңгээлде кайталоо 

болуп саналат. Ички предметтик байланышты ишке ашыруунун каражаты катары окуу 

материалынын тили, албетте, ар кандай түшүнүктөрдүн ортосундагы структуралык 

мамилелерди чагылдыруу каралат. Көрсөтмөлүүлүк бул контекстте мурунку билим менен 

сезүү элестетүүлөрүнүн байланышы, акыл - эс ишмердүүлүгүндөгү жеке тажрыйбасы, 

сунуштоону жана кабылдоону киргизүү үчүн жардам катары талапты кароо жана 

предметтик ички байланыштын куралы катары берилет. 

Окутуучунун милдети ички түшүнүктөрдүн байланыштарын ишке ашырууну 

тандоонун максаты, маанилүү белгилер аркылуу түшүнүктөрдү калыптандыруу, 

түшүнүктөрдүн ортосундагы логикалык байланыштарды түзүү менен студенттердин 

окуудагы таанып - билүүчүлүгүн калыптандыруу аркылуу билимдердеги жасалмалуулукту 

жоюу болуп саналат.  

Мазмуну менен структурасынын тактыгы, толук аргументтештирүү аркылуу 

түшүнүккө жетүү үчүн, студенттердин ишмердүүлүгүн жакшы уюштурууга терең көңүл 

буруу. Толук аргументтүүлүк түшүнүктөрдү жана алардын касиеттерин, теоремаларды 

далилдөөнүн методдорун, белгилүү бир системада маселелерди чыгаруу жана бул ыкмалар 

менен ийгиликтүү иш алып баруу болуп саналат. Бул студенттин курстун жалпы мазмунун 

жана структурасын түзүүгө системалуу иш алып барууга жардам берет жана багыттайт. 

 

 
1-сүрөт - "Математикалык дисциплиналар" жана " Сандык методдор” курсунун 

логикалык - математикалык байланыштары. 

 

     Жалпысынан алганда, маселелер бир түрдөгү микро кайталоонун ролун аткарат. 

Жогоруда айтылгандай, кайталоо ички предметтик байланыштарды ишке ашырууда 

маанилүү ролду ойнойт: маселенин коюлушу; тамырларды бөлүү; кесиндини тең экиге 
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бөлүү; жөнөкөй итерация методу; итерация методунун каталыгын баалоо; хорда методу; 

жаныма методу; комбинирленген метод. 

Бул байланыштар төмөнкү схемада көрсөтүлдү (2- сүрөт).  

 
2- сүрөт "Бир өзгөрмөлүү теңдемелерди жакындаштырып чыгаруу" темасындагы 

математиканын ички байланыштары. 

 

Студент бир гана жоопту талап кылган, маселени чыгарууда, жыйынтыгын алуу 

үчүн кандайдыр бир удаалаштыкты түзүү ырааттуулугунан өтөт.  

Студенттер төмөндө каралуучу мисалда дифференциалдык теңдемелерди 

жакындаштырып чыгарууда Эйлердин методун жана ЭЭМде Паскаль программалоо тилин 

колдонуп чыгарышат. Мында математиканын ички байланыштары ишке ашырылат, б.а. 

студенттердин дифференциалдык теңдемелер түшүнүгү жөнүндө ой – жүгүртүүлөрү 

болушу керек.   

1 - мисал. 𝑦(0) = 1 баштапкы шартында, h=0.1 кадамы менен 𝑦 ′ =
𝑦−𝑥

𝑦+𝑥
 

дифференциалдыктеңдемени [0,1] кесиндисиндеЭйлердинметодунколдонупчыгаргыла.  

Чыгаруу: аргументинудаалашмаанилери: 𝑥0 = 0, 𝑥0 = 0,1, 𝑥0 = 0,2 , … , 𝑥0 = 0,9, 𝑥0 = 1    
үчүн изделүүчү функциянын маанилерин эсептейбиз: 

𝑦1 =  𝑦0 + h𝑓(𝑥0, 𝑦0) = 1+ 0,1(1-0)/(1+0) = 1,1; 

𝑦2 =  𝑦1 + h𝑓(𝑥1, 𝑦1) = 1,1+ 0,1(1,1-0,1)/(1,1+0,1) = 1,183; 

𝑦3 =  𝑦2 + h𝑓(𝑥2, 𝑦2) = 1,183+ 0,1(1,183-0,2)/(1,183+0,2) = 1,254; 

𝑦4 =  𝑦3 + h𝑓(𝑥3, 𝑦3) = 1,254+ 0,1(1,254-0,3)/(1,254+0,3) = 1,315; 

𝑦5 =  𝑦4 + h𝑓(𝑥4, 𝑦4) = 1,315+ 0,1(1,315-0,4)/(1,315+0,4) = 1,368; 

𝑦6 =  𝑦5 + h𝑓(𝑥5, 𝑦5) = 1,368+ 0,1(1,368-0,5)/(1,368+0,5) = 1,414; 

𝑦7 =  𝑦6 + h𝑓(𝑥6, 𝑦6) = 1,414+ 0,1(1,414-0,6)/(1,414+0,6) = 1,454; 

𝑦8 =  𝑦7 + h𝑓(𝑥7, 𝑦7) = 1,454+ 0,1(1,454-0,7)/(1,454+0,7) = 1,489; 

𝑦9 =  𝑦8 + h𝑓(𝑥8, 𝑦8) = 1,489+ 0,1(1,489-0,8)/(1,489+0,8) = 1,519; 

𝑦10 =  𝑦9 + h𝑓(𝑥9, 𝑦9) = 1,519+ 0,1(1,519-0,9)/(1,519+0,9) = 1,544; 

𝑦11 =  𝑦10 + h𝑓(𝑥10, 𝑦10) = 1,544+ 0,1(1,544-1)/(1,544+1) = 1,565.  
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Эсептөөнүнжыйынтыгытөмөнкүтаблицадаберилет. 

Х 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

У 1,1 1,183 1,254 1,315 1,368 1,414 1,454 1,489 1,519 1,565 

Эгерде, студент мисалдагы жакындатып чыгаруулардын талаптарын билбесе, анда 

маселенин чыгарылышы ага жеткиликтүү болбой калат. “Билимдерди кеңейтүү 

объектинин элементтерин аң - сезимдүү өздөштүрүүнүн түшүнүү шарты болуп саналат” 

[3, 12-б.]. 

Бирок, билимдердин кеңейтилиши элементтердин ортосунда өз ара 

байланыштардын пайда болушу менен гана мүмкүн. Билимдерди кыскартуу студент ачык 

айкын маанисин, мазмунун жана жалпы билимдерди ачып бергенде келип чыгышы 

мүмкүн. Классикалык түрдөгү мисалды карайлы. 

2 – мисал. Интегралды эсептегиле:  

1

0

21 x

dx
, п=10,  а=0, в=1, 1,0




n

ab
h . 

K хк  kxfy   

укр. утак. ужуп. 

0 0 1,0000   

1 0,1  0,9901  

2 0,2   0,9615 

3 0,3  0,9174  

4 0,4   0,8621 

5 0,5  0,8000  

6 0,6   0,7353 

7 0,7  0,6711  

  8 0,8   0,6098 

9 0,9  0,5525  

10 1 0,5000   

  1,5000 3,9311 3,1687 

21

1

k

k
x

y


  

1) Тик бурчтуктардын  ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

а
𝑑𝑥 ≈

𝑏−𝑎

𝑛
(𝑦0 + 𝑦1 + 𝑦2 + ⋯ + 𝑦𝑛−1) (1) 

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

а
𝑑𝑥 ≈

𝑏−𝑎

𝑛
(𝑦0 + 𝑦1 + 𝑦2 + ⋯ + 𝑦𝑛) (2) формулаларын колдонуу аркылуу 

төмөндөгүлөргө ээ болобуз:  

а)∫
𝑑𝑥

1+𝑥2

𝑏

𝑎
=0,1(1+0,9901+0,9615+0,9174+0,8621+0,8+0,7353+0,6711+0,6098+0,5525) = 

0,80998 

б) ∫
𝑑𝑥

1+𝑥2

𝑏

𝑎
=0,1(1+0,9901+0,9615+0,9174+0,8621+0,8+0,7353+0,6711+0,6098+0,5525+0,5) = 

0,80998 

2) Трапециялардын формуласынын жардамы менен интегралды эсептегиле. 

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

а
𝑑𝑥 ≈

𝑏−𝑎

2𝑛
(𝑦0 + 2(𝑦1 + 𝑦2 + ⋯ + 𝑦𝑛−1) + 𝑦𝑛 ) (3) 

 

1

0

21 x

dx
=0,05(1,5+2(0,9901+0,9615+0,9174+0,8621+0,8+0,7353+0,6711+0,6098+ 

+0,5525))=0,78498. 
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3) Симпсондун формуласынын жардамы менен интегралды эсептегиле.∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

а
𝑑𝑥 ≈

𝑏−𝑎

6
(𝑦0 + 4𝑦1 + 𝑦2 ) (4) 

 

1

0

21 x

dx
=

103

01




(1,5000+ 1687,329311,34  )=

  78539,05618,23
30

1
3374,67244,155,1

30

1
  

4) Ньютон-Лейбництинформуласынын жардамы менен. 

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

а
𝑑𝑥 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) (5) 

 

1

0

21 x

dx
= 78539,0

4
1

1

0



arctgarctgx  (так мааниси катары алабыз) 

Жыйынтыктарын салыштырып,  биз төмөндөгүдөй абсалюттук каталарына ээ болобуз:  

1)  а) 02459,080998,078539,0   

     б) 02541,075998,078539,0   

2)      00041,078498,078539,0   

3)      078539,078539,0  . 

Мында Симпсондун формуласыкөбүрөөк тактыкка жакын болуп саналат. 

Бул мисалды чыгарууда студенттер математикалык анализде каралган интеграл 

түшүнүгүн жана Ньютон - Лейбництин формуласын билбесе чыгара алышпайт. 

Аныкталган интегралдарды жакындатылган маанилерин эсептөөнүн ыкмалары физикалык 

жана техникалык маселелерди чыгарууда көп колдонулат. Мисалы, ички жана тышкы 

баллистикада, качан учуу маалындагы аралыкты жана отунду керектөөнү эсептөөдө 

ж.б.у.с.  

Студент билимге гана ээ болбостон, ошондой эле студенттин билими аң - сезимдүү, 

башкача айтканда, бир чечимге келүү үчүн колдонушу мүмкүн экенин белгилей кетсек 

болот. Жыйынтыгында, билимдерди системалаштыруу жана математиканын ички 

байланыштарын колдонуу аркылуу сандык методдор курсун окутууну ишке ашыруу 

зарыл.«Сандык методдор» курсун окутуу процессинде математиканын ички 

байланыштарынын ролу чоң, алар түздөн - түз окутуунун  негизги максаттарына жетүүгө 

таасирин тийгизет. Ошону менен бирге студенттердин логикалык ой жүгүртүүсүн 

өнүктүрөт, билимдердин системасын, динамикалуу, сапаттуу өзгөртүүлөргө, окуу 

убактысынын чыгымдарын кыскартууга көмөктөшөт. 
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