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Аннотация: Макалада дифференцирлеп окутуу-

нун актуалдуулугу белгиленип, аны математиканы 

окутууда колдонуунун ыкмалары көрсөтүлгөн. Ички 

дифференцирлөө технологияларын колдонуу ар бир 

окуучунун жекече өзгөчөлүктөрүн, мүмкүнчүлүктө-

рүн, кызыкчылыктарын эске алуу менен ийгликке же-

түүнү камсыз кылат. Математика сабагында колдо-

нулган дифференцирлеп окутуунун айрым мисалдары 

келтирилген. Математика предметин окутууда диф-

ференцирлеп окутуу эффективдүү натыйжа берери 

тууралуу баяндалган. 

Аннотация: В статье отмечана актуальность 

дифференцированного обучения, способы его исполь-

зования в обучении математике. Использование 

дидактической технологии по дифференциации 

обеспечивает каждому школьнику возможность 

достижения планируемых результатов в обучения с 

учетом его индивидуальных особенностей. Приве-

дены некоторые примеры использования приемов 

дифференцации в оучении математике. Изложена 

эффективность использования дифференцированного 

обучения по предмету математика. 

Annotation:  In this article it was noted the relevance 

of differentiated teaching, ways of using it in teaching 

mathematics. The use of didactic technologies of 

differentiation provides each student the opportunity to 

achieve the planned results in education, taking into 

account its individual characteristics. There were given 

some examples of using the methods of differentiation in 

teaching mathematics. It was presented the efficient of 

using of differentiated teaching on the subject of 

mathematics. 
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Киришүү. Коомдогу жүрүп жаткан социал-

дык-экономикалык реформалар таалим-тарбия 

берүүнүн мазмунун, методдорун жана формала-

рын өркүндөтүүнүн зарылдыгын белгилейт. 

Анткени реформалардын башкы максаты болуп 

билим берүү системасын социалдык-экономика-

лык чөйрөгө ылайыкташтыруу менен сапаттуу 

билим берүү саналат. Бул көз караштан алганда, 

сапаттуу билим берүү предметтер боюнча или-

мий фактыларды окуучуга маалымдоо эмес, 

алардын жөндөмүнө ылайык жана келечекте 

тандап алган кесибине багытталган компетент-

түүлүгүн калыптандыра турган билимдер менен 

камсыз кылуу максатын көздөйт. 

Бүгүнкү күндө жалпы билим берүүчү мектеп-

терде эмгектенип жаткан математика мугалимде-

ри мектептердин табиятынан, анын алдында тур-

ган милдеттердин маңызынан келип чыккан 

кыйынчылыктар менен кездешип жатышат. Жал-

пы билим берүүчү мектептердеги математикалык 

билим берүү билим берүүнүн мамлекеттик стан-

дартына негизделген окуу планы, программалар 

жана окуу китептери боюнча жүргүзүлөт. Окуу 

планы, программалар мамлекеттик документ 

болгондуктан, алар мазмуну боюнча дагы, мөө-

нөтү жагынан дагы өз мезгилинде аткарылышы 

милдеттүү. Документте предметтик билимдерге 

жалпы талаптар коюлган. Ошол эле учурда окуу-

чулардын тигил же бул предметти өздөштүрүүгө 

карата жөндөмү жана предметке кызыгуусу ар 

башка. Окуу программаларынын талаптары жана 

окуу китептеринин материалы идеалдуу аң-се-

зими, орточо жөндөмү бар окуучуга эсептелген. 

Материал өтө оор болгон учурда окуучулар аны 

өздөштүрүүгө үлгүрүшпөйт, натыйжасында тү-

шүнбөстүктөр чогула берет да, булар окуучуга 

программалык материалды андан ары өздөштү-

рүүгө тоскоол болот. Күчтүү окуучулар да жа-

быр тартышат. Алар өздөштүрө ала турган жана 

үйрөнгүсү келген билимди толук ала алышпайт. 

Натыйжасында математика предмети “эң оор”, 

“кызыксыз” сабактардын бирине айланып, окуу-

чулардын эмгеги доскада жазылгандарды түшүн-
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бөстөн көчүрүп жазуу менен гана чектелип 

калат. 

Ошентип, окутуу процессинде окуучулардын 

жеке өзгөчөлүктөрүнө, алардын бир нечесинин 

топтук өзгөчөлүктөрүн эсепке алгандай шарттар-

ды түзүү проблемасы келип чыгат. Бул пробле-

маны дифференцирленген окутуусуз иш жүзүнө 

ашыруу мүмкүн эмес экендиги маалым жана ал 

мугалимдерден жогорку деңгээлдеги кесиптик-

методикалык даярдыкты талап кылат. Бул проб-

лема бүгүнкү күндө дагы өз актуалдуулугун жо-

гото элек. Бул проблеманы чечүүнүн бир топ 

жолдору сунушталса дагы азыркы учурда бул 

маселе дагы эле курч бойдон калууда. 

Дифференцирлеп окутуунун ролу. Окутууда 

дифференцирлеп мамиле жасоо – бул окуучулар-

дын жөндөмдүүлүгүнө жана алардын кызыкчы-

лыгына, мүмкүнчүлүгүнө жараша окутуу. Диф-

ференцирлөө – латын сөзү, кыргызча мааниси 

бүтүн нерсенин ар түрдүү бөлүктөргө, формалар-

га, катмарларга, айырмачылыктарга бөлүү деген-

ди билдирет. 

Көрүнүктүү педагог И.Б. Бекбоев “Инсанга 

багыттап окутуу технологиясынын теориялык 

жана практикалык маселелери” деген эмгегинде 

дифференцирлеп окутууга төмөндөгүдөй анык-

тама берип, мындай деп белгилеген: “Окуучулар-

дын типтүү айырмачылыктарын эсепке алуу ме-

нен мүнөздөлүүчү окуу тарбиялык процесс диф-

ференцирленген процесс деп, ал эми мындай 

процесстеги окутуу болсо, дифференцирленген 

окутуу деп аталат”[1]. 

Ю.К. Бабанский “Тандалган педагогикалык 

чыгармалар”[2] аттуу китебинде окуу процессин 

оптималдаштыруу теориясында окуучуларга 

дифференцирленген мамиле жасоо, окуучулар-

дын психологиялык жана педагогикалык өзгөчө-

лүктөрүнө негизделген окуу материалын өздөш-

түрүүнү талап кыларын белгилеген. 

Дифференцирленген окутуу төмөндөгүдөй 

максаттарды көздөйт: 

психологиялык-педагогикалык көз караш 

боюнча оптималдуу шарттарды түзүүнүн неги-

зинде ар бир окуучунун кызыгуусунун, мүмкүн-

чүлүгүнүн өнүгүшү шартталат; 

социалдык көз караш боюнча коомдук, кесип-

тик, интеллектуалдык, чыгармчылык түзүлүшү-

нө социалдык таасир этүү аркылуу ар бир адам-

дын социум менен болгон рационалдуу мамиле-

си калыптандырылат; 

дидактикалык көз караштан алганда негизги 

жана принципиалдык жаңы мотивациялык негиз-

де окуучуларды дифференцирлеп окутуунун жа-

ңы методикалык системасы түзүлөт. 

Математика предметин дифференцирлеп оку-

тууда төмөнкү үч багыт ишке ашырылат: 

психологиялык-педагогикалык даярдык; 

мазмундук-предметтик даярдык; 

методикалык даярдык. 

Дифференцирлөөнүн ички жана тышкы түр-

лөрү тууралуу көптөгөн окумуштуулар ой пи-

кирлерин айтышат. Мисалы, И.Б. Бекбоев, Ю.К. 

Бабанский, В.С. Мерлин ички дифференцирлөө-

нү кадимки класстарда өзгөчө белгилери аркы-

луу капысынан чогултулган (атайлап чогултул-

ган эмес) ар кандай окуучуларды окутуу деп тү-

шүндүрүшөт. Бул дифференцирлөөнү окуу про-

цессинде ишке ашырууда окуучуларды класстар-

га бөлүү, топторго бөлүү ар кандай методдор ме-

нен ар кандай деңгээлде өтөт.  

“Сырткы дифференцирлөө” түшүнүгү окуу 

процессин уюштурууда окуучулардын жеке өзгө-

чөлүктөрүнүн негизинде атайын топтордун түзү-

лүшүн шарттайт. Сырткы дифференцирлөө про-

филдик класстарда, математика предметин те-

реңдетип окутуучу класстарда ишке ашат, мында 

предметтерди окуучулар тарабынан тандоого эр-

киндик берилет.  

М.Б. Миндюк “Алгебра” предметин өтүүдө 

дифференцирлөөнүн деңгээлин жогорулатуу 

мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып, окуп үйрө-

нүүчүлүк жана таанып билүүчүлүк, активдүүлүк 

сыяктуу мүнөздөөлөрдү эске алуу керек экенди-

гин белгилейт[3]. 

Ички дифференцирлөө ар бир окуучунун 

мүмкүнчүлүгүн, кызыгууларын эске алуу менен 

ийгиликке жетүүнүн жолдорунун бири болуп са-

налат. Окутуунун негизги формасы болгон ички 

класстык дифференцирлөөдө класстагы окуучу-

лардын эске тутуусу, көңүл буруусу жана ой жү-

гүртүүсүнүн өзгөчөлүктөрүнө жараша татаалды-

гы боюнча ар түрдүү деңгээлдеги тапшырмалар 

пайдаланылат. 

Мугалимдин ишмердүүлүгүнүн өзөгүн диф-

ференцирлөөнүн төмөндөгүдөй түрлөрү түзөт: 

 окуучунун окуу ишмердүүлүгүнүн мазмуну 

боюнча дифференцирлөө; 

 окуучулардын жөндөмдүүлүгү боюнча диф-

ференцирлөө; 

 окуучулардын кызыгуусу боюнча дифферен-

цирлөө; 

 кесибин долборлоо профили боюнча диффе-

ренцирлөө; 

 окуучулардын жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү 

боюнча окутууну уюштуруу. 

Ар түрдүү деңгээлдеги өтүлүүчү сабактын 

төмөнкүдөй схемасын сунуштоого болот: 

 Ар түрдүү деңгээлдеги окутуунун максаты 

окутуунун жыйынтыгы аркылуу коюлат.  

 Жаңы теманы түшүндүрүүгө жогорку дең-

гээлдеги даярдык көрүлүп, окуучулар жаңы 

материалды активдүү кабыл алуу үчүн 

деңгээлдүү тапшырмалар даярдалат. 
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 Өтүлүп жаткан тема ар түрдүү деңгээлдеги 

көнүгүүлөр менен бышыкталат. 

 Ар түрдүү деңгээлдеги окуучулардын билим, 

билгичтиктерин текшерүү жана баалоо ишке 

ашырылат. 

Математиканы окутууда дифференцирленген 

тапшырмаларды колдонуунун ыкмалары. Түрдүү 

тапшырмаларды аткаруу үчүн сабактарда ар 

кандай форма жана ыкмалар колдонулат. 

Окутуунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу 

жолдорунун бири - дифференцирлеп окуу иште-

рин уюштуруу формаларын тандап алуу. Мектеп 

практикасында окутууну уюштуруунун негизги 

үч формасы жалпы класстык (фронталдык), же-

келик, топтук формалары колдонулууда. Жалпы 

класстык формасында бардык окуучулар бир 

мезгилде жалпы тапшырмаларды талкуулашат. 

Бул учурда мугалим бардык класс менен бир 

учурда өзүнүн айтып берүүсү, түшүндүрүүсү, 

көрсөтмө берүүсү менен иш алып барат. Бул 

окутуунун формасын окуучуларды ар түрдүү 

дидактикалык маселелерди чыгарууда, жаңы 

теманы өтүүгө, кайталоодо колдонуу ыңгайлуу 

болот.  

7-класста “Алгебра” предметиндеги “Даража 

жана анын касиеттери” деген теманы дифферен-

цирлеп окутуунун айрым бир мисалына токто-

лолу.  

Окуу материалы же математикалык көнүгүү-

лөр татаалдыгы боюнча да үч деңгээлге бөлүнөт. 

Бышыктоого сунуш кылынуучу көнүгүүлөр. 

I деңгээл. «А» көнүгүүлөр тобу. 

Окуучулар үчүн жөнөкөй көнүгүүлөр танда-

лып алынат. Алар төмөндөгүдөй ишмердүүлүктү 

камтыйт: 

 чыгарылышынын үлгүсүн берүү; 

 чыгарылышынын көрсөтмөсүн берүү; 

 чыгаруунун алгоритмин көрсөтүү аркылуу 

дифференцирлөө.  

 

Даражаларды көбөйтүү, бөлүү касиеттери. 

nmnm aaа  

М: 
94545 аааа  

10199 уууу  

 

 

М: 
53838 : аааа  

3710710 : хххх  

 Даражаларды көбөйтүү жана бөлүүнү 

аткаргыла  

 

1. 
32 аа  

2. 
24 : аа  

3. 
215 аа  

4. 
315 : аа  

5. 
632 101010  

 

 

 
II деңгээлдеги «В» көнүгүүлөр тобу. 

Бул топтогу көнүгүүлөргө окуучулар үчүн 

орточо татаалдыктагы көнүгүүлөр тандалып 

алынат. Бул көнүгүүлөрдү аткарууда окуучулар 

өздөрүнө тааныш болгон формулаларды жана 

касиеттерди туюнтмаларды өзгөртүү үчүн 

колдоно алат.  

Бул көнүгүүлөрдү иштөөдө окуучулар I 

деңгээлдеги көнүгүүлөрдү аткаруу учурунда 

калыптанган билим билгичтиктерин, көндүм-

дөрүн колдонушат. 

Мисалы:  

nmnm aaa :  

Үлгү  
«А»-1 
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Даражаларды көбөйтүү жана бөлүүнүн касиеттери. 

 

Даражанын касиеттерин пайдаланып, амалдарды аткаргыла: 

1. 

268

3

1
1

3

1
1:

3

1
1  

2. 

547

3

2
:

3

2

3

2
 

3. 
2

4

5

8
8

8
 

4. 12825
= 

5. 23:81  

 

III деңгээлдеги «С» көнүгүүлөр тобу. 

Бул топтогу көнүгүүлөр окуучулардын ой жү-

гүртүүсүн өнүктүрүүсүн талап кылат. Бул дең-

гээл үчүн окуу китебинен сырткары кошумча 

тапшырмалар тандалып алынат. Бул тапшырма-

лар класстагы математикалык даярдыктары мык-

ты болгон окуучуларга сунушталат. Мындай тап-

шырмалар окуучулар үчүн ой жүгүртүүнү талап 

кылуучу татаал көнүгүүлөр тобунан турат. Мын-

дай тапшырмаларды аткарууда I, II деңгээлдеги 

ык, машыгуулар колдонулат.  

 

 

Даражаларды көбөйтүү жана 

бөлүүнүн касиеттери 

 

Даражанын касиеттерин колдонуп, амалдарды аткаргыла: 

1. 

75

6

5

6

5 хх
 

2. 
45

хаха  

3. 
544n

 

4. 
nn 2:22

 

5. 
254 2:2 nn

 
 

Ар бир көнүгүүлөр тобун аткарган окуучулар-

ды төмөнкү деңгээлден жогорку деңгээлге кото-

руу пландаштырылат. Деңгээлдик которулуу тө-

мөнкү схема боюнча жүргүзүлөт.          «А» → 

«В» → «С» 

«А» көнүгүүлөр тобун чыгара ала турган 

окуучулар «В» көнүгүүлөр тобун иштөөгө өтөт, 

«В» көнүгүүлөр тобун чыгара ала турган окуучу-

лар «С» тобунун көнүгүүлөрүн аткарууга өтөт 

(окуучунун каалоосу боюнча «С» тобунун көнү-

гүүлөрүн бардыгы аткарууга милдеттүү эмес). 

10-класстын «Алгебра жана анализдин башта-

лышы» предметин дифференцирлеп окутууда 

дифференцирленген тапшырмаларды колдонуу 

окутуунун эффективдүүлүгүн арттыра алат. 

Туунду жана анын колдонулуштары деген бө-

лүмдү жыйынтыктоочу сабакта окуучуларга тө-

мөндөгүдөй тапшырмаларды берүүгө болот: 

I деңгээл. 

1. 342 хху функциясы берилген. 

Төмөндөгүлөрдү тапкыла: 

«С» - 1 

«Б» - 1  
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а) 8у болгондогу ага туура келген х тин 

маанисин тапкыла; 

б) Берилген функциянын графигинтүзгүлө; 

в) Функциянын өсүү, кемүү аралыгын көрсөт-

күлө. 

II деңгээл. 

1. 53 2 хху функциясы берилген. 

Төмөндөгүлөрдү тапкыла: 

а) Функциянын графигин түзгүлө; 

б) Функциянын маанилеринин областын көр-

сөткүлө. Функциянын өсүү, кемүү аралыктарын 

аныктагыла; 

в) [1; 2] кесиндисинин учтарындагы функция-

нын маанилерин салыштыргыла. 

III деңгээл. 

у= - +9х-2 функциясы берилген. 

Төмөндөгүлөрдү аткаргыла: 

а) функциянын өсүү, кемүү аралыктарын 

тапкыла; 

б) функциянын экстремумдарын тапкыла; 

в) функциянын [-1; 4] кесиндисиндеги эң чоң 

жана эң кичине маанилерин тапкыла жана 

изилдеп, графиктерин түзгүлө. 

Окуучулардын билим, билгичтиктерин жана 

көндүмдөрүн текшерүү. Тема боюнча өздөштү-

рүүнүн деңгээлин аныктоо оозеки суроолор, кар-

точкалар боюнча текшерүү, жекече иштөөгө бе-

рилген карточкалар боюнча текшерүү, компью-

тердик текшерүү жолдору менен ишке ашат. Тек-

шерүүнүн төмөндөгүдөй формаларын пайдалан-

са болот: 

 мугалим тарабынан өтүлүүчү теманын мазму-

нуна карата коюлган талаптарга ылайык тек-

шерүү; 

 доскага илинген даяр жооптор аркылуу окуу-

чулардын өзүн-өзүлөрү текшерүүсү; 

 окуучулардын өз ара текшерүүлөрү. 

Мында окуучулар «А» тобунун көнүгүүлөрүн 

«В» тобунун көнүгүүлөрүн аткарган окуучулар, 

ал эми «В» тобунун көнүгүүлөрүн «С» тобунда-

гы көнүгүүлөрдү аткарган окуучулар текшерет. 

Ал эми «С» тобунун көнүгүүлөрүнүн аткарылы-

шын мугалим текшерет.  

Окуучулардын ой жүгүртүүсүн өстүрүү булл 

көп кырдуу процесс, биз жалпы класс менен 

окуу материалын бышыктоонун бир гана түрүн 

талдай алдык. Дифференцирлеп окутууда окуу-

чунун билимин объективдүү баалоо чоң мааниге 

ээ. Окуу материалы боюнча окуучулардын би-

лимдерин, билгичтиктерин, көндүмдөрүн, ара-

кеттүүлүгүн баалоо үчүн баалоонун критерийле-

рин иштеп чыгуу жана колдонуу дагы азыркы 

учурда актуалдуу маселелерден болуп эсептелет. 

«Баалоо» - бул окуучунун окуу даярдыгынын 

сапаты жөнүндө ой жүгүртүү (б.а. бул процесс). 

«Белгилөө» («отметка») болсо- бул окуучунун 

билиминин жана көндүмүнүн баасынын сан жа-

гынан цифра же «балл» менен туюнтулушу бо-

луп эсептелет [1]. Баа коюдагы талаптар эске 

алынышы керек. 

«3» балл менен бааланган окуучулардын би-

лимдеринин, билгичтиктеринин көндүмдөрүнүн 

деңгээли төмөнкүлөргө жоопберүүгө тийиш: 

Программада көрсөтүлгөн негизги билимдерди; 

формулалар, эрежелерди тура өздөштүрүп, та-

таал эмес, типтүү ситуацияларда пайдалана би-

лүү. Мындай балл менен I деңгээлдеги көнүгүү-

лөрдү толук аткарган окуучулар бааланат. 

«4-5» балл менен бааланган окуучулардын 

билимдери, билгичтиктери жана көндүмдөрүнүн 

деңгээли төмөнкүлөргө жооп берүүгө тийиш: 

Программада көрсөтүлгөн негизги билимдерди; 

формулалар, эрежелерди толук өздөштүрүп, бул 

түшүнүктөрүн андан ары типтүү эмес татаалы-

раак ситуацияларга пайдалана билүү. Бул балл-

дар менен II, III деңгээлдеги көнүгүүлөрдү толук 

аткарган окуучулар бааланат. 

Окуучулардын ишин баалоо критерийлери 

доскага илинип коюлат. Окуучулар баалоо ба-

ракчаларын толтурушуп, баалоонун орточо бал-

лын эсептеп, өз билиминин баасын аныкташат. 

Макаланын автору тарабынан Бишкек шаары-

нын мектептеринде «Алгебра» предметин оку-

тууда дифференцирлеп окутуу боюнча экспери-

менталдык иштер жүргүзүлдү. Математиканы 

окутууга дифференцирленген мамиле жүргүзүү-

нүн жыйынтыгында төмөнкүдөй натыйжалар 

алынды: 

 көнүгүүлөрдү деңгээлдеп берүү окуучулар-

дын өз алдынча иштөөсүн пайда       кылып, 

алар берилген материалдан негизги түшүнүк-

тү бөлүп алууга үйрөнүштү; 

 окуучулар математика боюнча керектүү би-

лим, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн жо-

горулата алышты; 

 окуучулар математика илимин үйрөнүүнүн за-

рылчылыгын сезишти; 

 окуучулардын математика предметине кызы-

гуулары пайда болду; 

 предметке болгон «коркунуч» сезими жогол-

ду; 

 окуучулардын предметти өздөштүрүүсүнүн 

көрсөткүчү 100%, ал эми билим       сапаты 

65% ке жетише алды; 

 жазуу жана текшерүү иштеринин орточо балы 

3,4 төн 4,3 кө чейин жетти; 

 окуучулардын таанып билүү ишмердүүлүгү 

активдештирилгени байкалды. 

Корутунду. 

Сабакка коюлуучу талаптардын бири болуп 

окуучулардын өз мүмкүнчүлүгүндө терең ой жү-

гүртүүгө үйрөнүүсү эсептелери белгилүү. Ошон-
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дуктан окуучулардын өз дараметинде ойлоосун 

өстүрүүдө бул методикалык идеянын мааниси 

абдан чоң. Окуучулардын өз алдынча иштөөсүнө 

ылайык шарт түзүлгөндүктөн өз мүмкүнчүлүктө-

рүндө ой жүгүртө билүүгө үйрөнгөндүгү ар бир 

окуучунун чыгармачылыкка аракет жасаганды-

гын мүнөздөйт. Тажрыйба көрсөткөндөй, мате-

матиканы дифференцирлеп окутуу окуучулар-

дын реалдуу мүмкүнчүлүгүндө аракеттенүүсүнө, 

чыгармачылыкка, терең ой жүгүртүүгө, өз би-

лимин баалоого, түшүнүгүн текшерип турууга 

багыттоо менен окутуунун эффективдүүлүгүн 

көтөрүүгө салым кошо алат. 
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