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АҢДАТПА 

Зерттеудің тақырыбы: Мектеп білімінің жаңартылған  мазмұнына 
сай  ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканы оқытудың 
əдістемелік ерекшеліктері. 

Зерттеудің мақсаты: Жаңартылған білім мазмұнына сай 
ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін 
негізгі мектепте оқытудың əдістемесін жасау жəне оны тəжірибе жүзінде 
іске асыру.  

Зерттеудің міндеттері: 
- ықтималдықтар теориясы мен статистика элементтерінің 

математика ғылымының жеке саласы болып қалыптасуының тарихи 
кезеңдерін анықтап, оны оқытудың əлемдік тəжірибесін зерделеу; 

- мемлекеттік жалпыға міндетті негізгі орта білім берудің стандартын, 
математикадан oқу бaғдaрлaмaлaры мен оқулықтарында ықтимaлдықтар 
теориясы мен стaтистикa элементтерін oқыту мaзмұны мен əдістемелік 
мəселелерді тaлдaу, білім мазмұнындағы сабақтастықты айқындау; 

- жаңартылған білім беру мазмұнына сай ықтималдықтар теориясы 
мен статистика элементтерін оқытуды ұйымдастыру əдістерін, құралдары 
мен тəсілдерін, стохастикалық есептерді шешуге үйрету əдістемесін жасау; 

- 5-9 сынып оқушыларының ықтималдық-статистикалық білімдерін 
қалыптастыру əдістемесінің тиімділігін эксперимент жүзінде тексеру жəне 
оны оқу процесіне енгізу. 

Зерттеу əдістері: 
• зерттеу тақырыбы бойынша философиялық, психологиялық, оқу-

əдістемелік əдебиеттерге, жалпыға міндетті негізгі орта білім берудің 
стандартына, математика пəнінен оқу бағдарламаларына, оқулықтарға, оқу 
құралдарына жəне оқу-əдістемелік кешендеріне, ықтималдықтар теориясы 
мен математикалық статистиканы оқыту практикасына талдау жасау; 

• əртүрлі елдердегі стохастикалық материалдарды оқыту 
əдістемесіндегі айырмашылықтар, өзіндік ерекшеліктер жəне ортақ 
қасиеттерін айқындауға бағытталған бірқатар шет елдердің мектептеріндегі 
ықтималдық-статистикалық материалдарды оқыту тəжірибесінің 
салыстырмалы талдауы; 

• диссертацияның негізгі теориялық ұстанымдарын жəне 
тұжырымдарын эксперименттік тексеру жəне олардың нəтижелерін өңдеу; 

• зерттеу нəтижелерін əдістемелік семинарларда, ғылыми-
практикалық конференцияларда талқылау. 

 
 



Қорғауға ұсынылатын негізгі қағидалар: 
- мектеп математика пəнінде ықтимaлдықтaр теoриясы мен 

статистика элементтерінің алатын орны мен маңыздылығы, оқушылардың 
ықтималдық-статистикалық ойлау қабілетін қалыптастырудың 
педагогикалық-психологиялық негіздемесі; 

- стохастикалық материалдың бастауыш сынып математикасымен 
сабақтастығы жəне бірізділік пен жүйелілік принциптері негізінде  орта 
мектепте ықтимaлдықтaр теoриясы мен статистика элементтерін оқыту 
əдістемесі; 

- мектеп оқушыларының ықтималдық-статистикалық білімдерін 
қалыптастыруға бағытталған оқушылардың оқу іс-əрекетін 
ұйымдастырудың əдістері, құралдары мен тəсілдері, стохастикалық 
есептерді шешуді үйрету əдістемесі жəне эксперимент нəтижелері. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы:  
1. Математика пəнінің білім мазмұнындағы ықтимaлдықтaр теoриясы 

мен статистика элементтерінің aлaтын oрны мен мaңыздылығы, тарихи 
қалыптасу кезеңдері, құрылымы мен мaзмұндық ерекшеліктері 
aйқындaлды. 

2. Бастауыш мектеп математикасы мен негізгі мектеп 
математикасында статистика элементтерін оқытудағы сабақтастық 
айқындалды. 

3. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша ықтималдықтар 
теориясы мен статистика элементтерін оқытуды ұйымдастыру тəсілдері, 5-
9 сынып оқушыларына стохастикалық есептерді шешуді үйрету əдістемесі 
жасалды. 

Зерттеудің теориялық маңыздылығы: математиканы оқытудың 
сабақтастық принципі негізінде мектеп оқушыларының ықтималдық-
статистикалық білімдерін қалыптастыруға бағытталған белсенді оқыту 
əдістері, құралдары мен тəсілдері, стохастикалық есептерді шешуге үйрету 
əдістемесі жасалуынан тұрады. Сонымен қатар, оқушылардың 
статистикалық мəдениетін, ықтималдық түсініктерін жəне ғылыми көзқарас 
қалыптастыруға бағытталған мектеп математика курсына ықтималдық-
статистикалық білім беруді енгізу тұжырымдамасы ұсынылып, негізделген. 

Зерттеудің практикалық маңыздылығы: диссертацияда 
тұжырымдалған теориялық қағидалар жəне  оқушылардың ықтималдық-
статистикалық ойлауын қалыптастыру жəне оқу  іс-əрекетін  ұйымдастыру 
бойынша əдістемелік ұсыныстарды мұғалімдер сабақтарда оқушылардың 
білім, білік жəне дағдыларының сапасын арттыруда тиімді пайдалана 
алады. Зерттеу нəтижелерін орта мектепте стохастикалық бағытты оқыту 
мазмұны мен əдістерін жетілдіруде, сонымен қатар оқушылар 
ықтималдықтар теориясы мен статистика элементтерін оқып-білуде 
қолдана алады.  



Ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік 
бағдарламаларға сәйкестігі:  

Зерттеудің басты идеясы қазақстандық білім беру жүйесін дамытуға, 
бəсекеге қабілетті мамандар даярлаудың сапасын арттыруға байланысты 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, «Қазақстан 
Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары», Білім 
беруді жəне ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы, «Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық 
жобасы, Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрі бекіткен 
Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандарты жəне басқа да мемлекеттік нормативтік-құқықтық құжаттарда 
көрсетілген басымдықтар мен міндеттерді шешуге бағытталған талаптарға 
сəйкес келеді.  
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