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кууга чыгуу үчүн бири-бирин толуктап жүрүшөт. Англис тили сабагында ар бир болочок ади-
стин чыгармачылыгын өнүктүрүү үчүн түзүлгөн шартта окуу процессинин индивидуалдык, 
жуптук, жамааттык формаларынын уюштурулушу педагогикалык ишенимди айкалыштыруу-
га болжолдонот. Мындагы жеке педагогикалык маселенин чечилиши ар бир студенттин өнү-
гүшүндөгү индивидуалдык мүнөз менен окуунун жамааттык мүнөзүндөгү, кесиптик эмгек-
тин ортосундагы карама-каршылыкты кыскартуу үчүн керектелген өбөлгөлөрдөн турат [6]. 
Ошентип, студенттердин кесиптик ишмердигинин өзгөчөлүгүнөн англис тилиндеги практика-
га багытталган даярдыктын мазмунун долбоорлоого, андан өтүп окуу иштерин уюштуруунун 
адекваттуу формаларын тандоо зарылдыгына келип, окуу каражаттарын жана ыкмаларын тан-
дайбыз. Студенттерди аткаруу эмес, изилдөө мүнөзүн алып жүргөн ишмердиктин ар түрдүү 
багыттарына тартабыз.

Жыйынтыктар:
1. Жогорку окуу жайдын студенттеринин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандырууда 

англис тилинин тийгизген таасирине жүргүзүлгөн анализ, окуу предмети катары 
мүнөздөлүшүнүн зарылдыгынын себеби жана бир топ өзгөчөлүктөрү такталды;

2. Студенттин кесиптик ишмердигине зарыл болгон жалпы интеллектуалдык 
жөндөмдөрдүн, чеберчиликтин калыптанышына жол ача турган усулдук каражаттар аныкталды.
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КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДАГЫ КОММУНИКАТИВДҮҮЛҮКТҮН 
ПСИХОЛОГИЯ МЕНЕН БАЙЛАНЫШТА КАРАЛЫШЫ

Бул жумушта изилдөөнүн предмети катары колледждеги кыргыз тилин коммуникативдик 
компетенттүүлүккө негиздеп окутуунун технологиялары болуп эсептелинет. Изилдөөнүн максаты 
колледждеги студенттерди коммуникативдик багытта окутуунун илимий-теориялык негиздерин 
аныктоо жана окутуу жараянында пайдаланууга сунуш кылуу. Мында изилдөөнүн салыштырма-та-
рыхый усулу колдонулду. Тагыраак айтканда коммуникативдик компетенцияны психология менен ай-
калышта карап, татаал жана көп кырдуу жараян экендигин чечмеленет. Изилдөөнүн жыйынтыгын-
да колледждеги студенттерди коммуникативдик багытта окутуунун илимий-теориялык негиздери 
аныкталды. Коммуникация студенттердин турмуштук-социалдык жактан бири-бири менен мамиле 
түзүүнү, биргелешип иш-аракеттерди жүргүзүүнү камсыз кылган татаал жана көп кырдуу жараян 
экендиги чечмеленди. Учурдагы кыргыз тили колледждерде окутуунун методикасын иштеп чыгуунун 
зарылдыктары конкреттүү фактылардын негизинде ачылып, кыргыз тилин окутууга коюлган азыркы 
талаптарга шайкеш иштеп чыгуунун багыттары көрсөтүлдү. Ошондой эле коммуникациянын таби-
яты, изилденүү тарыхы, жыйынтыктары боюнча жана психологиялык өңүттөн талдоо жүргүзүү 
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менен баарлашууну ишмердүүлүк катары кароо жагы сунушталды.
Негизги сөздөр: баарлашуу; ишмердүүлүк; баарлашуунун муктаждыгы; психологиялык кырдаа-

лы; сүйлөө жараяны; өңүттөн талдоо; жиктелүү; кесиптик лексика.

РАССМОТРЕНИЕ СВЯЗИ КОММУНИКАТИВНОСТИ С ПСИХОЛОГИЕЙ В 
ПРЕПОДАВАНИИ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА

В данной работе предметом исследования является технология обучения кыргызскому языку в 
колледже на основе коммуникативной компетенции. Цель исследования - определить научно-теоре-
тические основы обучения студентов колледжей коммуникативному направлению и предложить их 
использование в учебном процессе. Коммуникативная компетентность рассматривается в сочета-
нии с психологией и истолкованный как сложный и многогранный процесс. Использованы сравнитель-
но-исторический метод исследования. Интерпретировано, что общение представляет собой слож-
ный и многогранный процесс, обеспечивающий установление учащимися отношений друг с другом в 
жизненном и социальном плане, ведение совместной деятельности. Выявлены потребности развития 
методики преподавания кыргызского языка в колледжах на основе конкретных фактов и показаны 
направления развития в соответствии с современными требованиям и к преподаванию кыргызского 
языка. В исследованиях были определены научно-теоретические основы коммуникативного обучения 
студентов колледжей. Также были предложены природа общения, история исследований, вывод и 
анализ с психологической точки зрения, и рассмотрение общения как деятельности.

Ключевые слова: коммуникация; мероприятия; потребность в общении; психологическая ситу-
ация; речевой процесс; перспективный анализ; разделение; профессиональная лексика.

COMMUNICATIVENESS IN TEACHING THE KYRGYZ LANGUAGE IN 
CONNECTION WITH PSYCHOLOGY

The subject of research is the technology of teaching the Kyrgyz language in college based on 
communicative competence. The purpose of the study is to determine the scientific-theoretical basis of 
teaching college students in the communicative direction and suggest using them in the teaching process. 
More precisely, communicative competence is considered in combination with psychology, and it is interpreted 
as a complex and multifaceted process. А comparative-historical method of research was used here. As a 
result of the research, the scientific-theoretical foundations of communicative teaching of college students were 
determined. It was interpreted that communication is a complex and multifaceted process that ensures students 
to establish relationships with each other in terms of life and social life, and conduct joint activities. Also, the 
nature of communication, the history of research, results, and analysis from a psychological point of view, and 
considering communication as an activity, were proposed.

Key words: communication; activity; the need for communication; psychological situation; speech 
process; analysis from perspective; division; professional vocabulary.

Киришүү: Учурда кыргыз тилин колледждерде окутуунун мазмуну толук аныкталып, ар 
бир адистик боюнча кесиптик лексикасы түзүлүп, колдонууга сунуш кылынганы менен маселе 
толук чечилбей келүүдө. Кесиптик-лексикалык минимум сөздүккө киргизилген сөз-түшүнүк-
төр, терминдер, боюнча студенттердин илимий түшүнүктөрүн калыптандыруу боюнча атайын 
иш-аракеттердин топтому, технологиялар иштелип чыгышы шарт экендиги байкалууда . Эгер-
де белгилүү бир илимий-түшүнүктү калыптандыруу боюнча тиешелүү предмет жана кыргыз 
тили предмети интеграцияланып же предмет аралык байланыш бекем сакталса, түшүнүктү 
өздөштүрүү колледж студенттери үчүн кызыктуу жана жеңил болмок. Окутуудагы эң негизги 
компетенттүүлүктөрдүн бири - эркин пикир алышууну, баарлашууну өнүктүргөн коммуника-
тивдүүлүк компетенциясынын милдетине кирет. Коммуникативдик компетенция лингвистика 
менен, педагогика менен ошол эле учурда психология менен толук түрдө интеграцияланат деп 
айта алабыз.

Ал эми психология илими коммуникацияны «баарлашуу» деген аталышта карап, баар-
лашуунун психологиясын илимдер аралык мамилелер менен биримдикте карайт. Илимдин 
бул тармагында баарлашуунун бул мүнөздөмөсү, каражаттары, факторлору, баарлашууда та-
асир этүүнүн жолдору, каражаттары, баарлашуунун курактык өзгөчөлүктөрү ж.б. тууралуу 
психологиялык өңүттөн изилдөөлөрдү жүргүзөт. Баарлашуунун психологиясы В.М.Мясищев, 
А.А.Бодалев илиминин көрүнүктүү өкүлдөрү болуп А.Г.Ковалев, Б.Г.Аняньев, А.В.Волкова, 
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Б.Ф.Ломов, А.А. Леонтьев, У.П.Ильин ж.б. эсептелет.
Баарлашуу, тагыраак айтканда коммуникация маселесине психология илиминин өзүнчө 

тармагы болгон педагогикалык психология эмгеги да кайрылып, өз предметине, максат-милде-
тине жараша баарлашууну изилдейт. Окумуштуулар педагогикалык психология илиминин пай-
да болушун П.В.Каптеревдун 1877-жылы жарык көргөн «Педагогикалык психология» деген 
эмгегинен башталат деп эсептешет. Чындыгында эле П.В.Каптерев аталган эмгегинде Я.А.Ко-
менскийдин, И.Гербарттын, А.Дисторворгдун ж.б. педагогика илимдеринин негиздөөчүлөрдүн 
эмгектерин талдоо менен аларда психологиянын жетишсиздигин аныктап көрсөткөн. Педаго-
гикалык психология боюнча В.В. Давыдовдун, Д.Б. Элькониндин, И.А.Зимняянын, М.С.Тка-
чеванын ж.б. эмгектери жарык көргөн. Максатка ылайык аталган илим тармактарынын баар-
лашуу боюнча берген жыйынтыктарын өз-өзүнчө болбой, биримдикте карайбыз. Мындагы 
негизги максат-колледждеги студенттерди коммуникативдик багытта окутуунун илимий-тео-
риялык негиздерин аныктоого жана окутуу жараянында пайдаланууга сунуш кылуу.

Белгилүү психолог-окумуштуулар А.И. Волкова менен Е.П.Ильиндин иликтөөлөрү бо-
юнча психология илиминде «баарлашуу» түшүнүгү боюнча бирдиктүү, бардыгы кабыл алган 
аныктама жок. Көпчүлүк эмгектерде автору белгисиз болгон төмөнкү аныктаманы колдонула 
тургандыгын белгилешет. «Общение-это, сложный и многогранный процесс, который может 
выступать в одно и тоже время и как процесс взаимодействия индивидов, и как информацион-
ный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс взаимовлияния друг на друга, 
и как процесс сопереживания и взаимного понимания друг друга» [1,18-б].

Аныктамадан көрүнүп тургандай, баарлашуу-бир эле мезгилде бир нече кызматтарды 
аткарган, адам турмушунун, адам ишмердүүлүгүнүн ажырагыс компоненти болгон татаал көп 
жактуу, көп функционалдуу жандуу жараян . Бул жараяндарды терең түшүнүү, талдоо үчүн 
психология баарлашууну бир нече аспектиден карайт.

Баарлашуу коммуникация катары каралат. «Баарлашуу» жана «коммуникация» термин-
дери орус тилинде гана колдонулуп, башка тилдерде «баарлашуу» түшүнүгү колдонулбай, 
бардык учурда «коммуникация» колдонула тургандыгын белгилешет. Орус окумуштуулары 
«баарлашуу» - бул инсандардын ички руханий байланышы, карым-катышы деп ал «комму-
никацияны» иштиктүү жана субъектилердин рационалдуу байланышы катары мүнөздөшөт. 
Е.П.Ильин: «Коммуникациянын бардык түрлөрү эле коммуникация боло албайт. Бирок баар-
лашуунун бардыгы коммуникациянын өзгөчө түрү болуп эсептелет. Баарлашуу-бул комму-
никациянын адамга гана мүнөздүү болгон өзгөчө түрү» - деп белгилеген. Демек, баарлашуу 
коммуникацияга караганда алда канча кеңири түшүнүк. Коммуникация анын ичине кирет. 
Коммуникация аркылуу ар түрдүү системалар байланышат, ал аркылуу информация бир си-
стемадан экинчи системага өтөт. Баарлашуу ишмердүүлүк катары каралат.

Бул боюнча окумуштуулар арасында бир нече пикирлер айтылат. Б.Ф.Ломов, А. А. Леон-
тьева, А. В. Мудрин жана башкалар баарлашууну «ишмердүүлүк», «ишмердүүлүктүн өзгөчө 
түрү», «ишмердүүлүктүн формасы» катары карашат. Кандай болгон күндө баарлашуу адамдын 
бардык ишмердүүлүгүн коштоп жүргөн ишмердүүлүк деп түшүнүп, баарлашуунун ушул өңүт-
тө окутууну туура көрөбүз. Адам коомдо гана жашап, коомдо гана өз ишмердүүлүгүн жүргүзөт. 
Кандай тана ишмердүүлүк болбосун ал маалымат алмашууга, сүйлөшүүгө, карым-катнаш жа-
соо менен жүрөт, ишке ашат. Демек сүйлөшүү, баарлашуу белгилүү бир суроо-талаптарды 
аткарып, белгилүү зарылдыктан улам ишке ашат. Бул боюнча психология баарлашуунун мук-
таждыктарын ачык көрсөтөт.

Алар:
•	Башка адам менен баарлашуу, алакада болуу муктаждыгы;
•	Белгилүү бир социалдык коомго тиешелүү болушу;
•	Кайгы, кубанычын тең бөлүшүү;
•	Бирге иштешүү, кызматташуу зарылдыгы;
•	Билим, тажрыйбаларды дайыма алмашуу зарылдыгы;
•	Жаңы маалымат алуу, берүү зарылдыгы.
Кандай гана баарлашуу болбосун ал белгилүү бир маалыматты көздөйт. Максатсыз баар-
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лашуу болбойт. Максат ар түрдүү болушу мүмкүн. Мисал келтирсек:
- Башка адамга жардам берүү, колдоо;
- Жардам алуу, колдоо табуу;
-Сүйлөшүүгө, эрмектешүүгө адам табуу;
- Өзүн түшүнгөн, колдогон, баалаган адамды издөө;
- Өзүн таанытуу, өзү тууралуу билдирүү;
- Топко, көпчүлүккө кошулуу;
- Башка адамдын пикирин, көз карашын өзгөртүү ж б.
Баарлашуунун максаттарын аныктоо аркылуу баарлашуунун функцияларын тактап алуу-

га мүмкүнчүлүк түзүлөт. Баарлашуу коомдо негизинен, төмөнкүдөй функцияларды аткарат:
1. Регулятивдик функция: сүйлөшүп жаткан адамдын жүрүш-турушун, ык- абалын, ак-

тивдүүлүгүн, башка адамдар менен мамилесин ж.б. өзгөртүп, жөнгө салуу, туура түшүнүү 
милдетин аткарат;

2. Социалдык көзөмөл функциясы: мактоо, кубаттоо, колдоо, баалоо эскертүү, түшүн-
дүрүү ж.б. жолдор менен башкалардын жүрүм-турумун, ишмердүүлүгүн талаптагыдай нук-
ка салуу. Же, тескерисинче, жек көрүү, чара көрүү жана башка жолдор менен негативдүү 
көрүнүштү азайтуу;

3. Социалдаштыруу функциясы: белгилүү бир социалдык чөйрөдө жашаган же ал чөйрө-
гө жаңыдан келип кошулган адамды, ал чөйрөнүн шартына коллективине көнүктүрүү, ыңгай-
лаштыруу, чөйрөнүн кызыкчылыгына мамилелерге, кызматташууга калыптандыруу.

Лингвистика, коммуникациянын теориясы сыяктуу эле психология илими да баар-
лашуунун каражаттарын кептик жана кептик эмес деп экиге бөлүп карайт. Бул түшүнүктөр 
аталган илимдерде «тилдик» жана «тилдик эмес», «вербалдык» жана «вербалдык эмес» ж.б. 
аталыштарда берилип жүрөт. Биз булардын ичинен кыргыз тил илиминде алда канча кеңи-
ри тараган «тилдик» жана «тилдик эмес» деген терминдерди колдонобуз. Анткени аталган 
түшүнүктөрдүн кыргызча маани-маңызы ушул атоого туура келет. Психология илиминде 
тилдик жана тилдик эмес каражаттарынын классификациясын белгилүү психолог Е.П.Ильин 
иштеп чыккан. Макаланын мазмунуна түздөн-түз байланышы болгондуктан, ал классифика-
цияны колдонобуз. Коммуникациянын каражаттары - тилдик, тилдик эмес, монолог, диалог, 
ымдоо-жаңсоо, мимика, эркин сүйлөө түшүнүктөрү менен берилет [1,47-б].

Коммуникацияны окутуп-үйрөтүүнүн негизги максаты- баарлашуунун теориялык (линг-
вистикалык, психологиялык, педагогикалык) негиздерин үйрөтүү менен чектелбейт, аларды 
билүү, өздөштүрүү аркылуу баарлашуунун эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугун арттыруу. 
Бул маселени чечүүдө да психология илиминин жыйынтыктарына таянуу талапка ылайык. 
Психологияда «баарлашуунун эффективдүүлүгүн арттыруучу факторлор» деген өзүнчө бөлүм 
каралат. Бул маселеге да Е.П.Ильин кайрылып баарлашуунун жакшыртуучу факторлордун си-
стемасын иштеп чыккан. Эффективдүү баарлашуунун факторлору ички баарлашуунун жаг-
дай-шарты студенттердин окутуучунун психологиялык мүнөздөмөлөрү социалдык курактык 
жактан каралат [1,41-б.].

Психология илими баарлашууга таасир этүүчү тышкы факторлордун жагдай-шартына, 
кырдаалына, коллективдин өзгөчөлүгүнө жана баарлашуучулардын сөз байлыгына өтө маа-
ни берет. Ар бирине кыскача токтололу. Баарлашуунун кырдаалы чечүүчү мааниге ээ болот. 
Эгерде баарлашуу өз ара түшүнүү, жай-баракат кырдаалда жүрсө, анын натыйжасы да жакшы 
болот. Ал эми баарлашуу чыңалууда болуп, конфликттик, түшүнбөстүк, эрегешчилик кырда-
алда болсо, баарлашуу көздөгөн максатына жетпей, бир чечимге келбей, өз ара мамиле андан 
ары курчуп, чыр-чатакка жол ачылат. Ошондуктан кандай темадагы баарлашуу болбосун, аны 
жай, жагымдуу жана чыр-чатаксыз маанайда өткөрүүгө аракеттенүү керек. Баарлашууда жаг-
дай-шарты да чечүүчү ролду ойнойт. Баарлашуучу жай, орун алдын-ала тандалып эле баар-
лашуга алышы шарт. Катышкандарда алдын-ала анын максатын, милдетин жана жетишүүчү 
чечимдер, натыйжалар тууралуу маалыматтары болушу керек. Баарлашуу өзү жүрүүчү чөйрө-
гө да байланыштуу. Ошондой эле берилүүчү маалымат жана күтүлгөн натыйжалар тууралуу 
жеткиликтүү түрдө тил каражаттарын туура жана ыктуу колдоно билүү талабы бар. Психоло-
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гия баарлашуунун өзүн «формалдуу» жана «формалдуу эмес» деп экиге бөлүштүрөт [1,9-б.].
Турмуш-тиричиликте баарлашуу (неформальное общение) өзүнө гана мүнөздүү белги-

лерге ээ болот:
•	Сүйлөшүү убактысы алдын-ала белгиленбейт;
•	Сүйлөшүүнү бир эле мезгилде экөө тең жүргүзөт, баарлашуу бир чечимге келгенге чей-

ин же бирин-бири түшүнбөй калганга чейин жүрөт;
•	Сүйлөшүүдө ким качан сүйлөйт, канча сүйлөйт деген маселе болбойт;
•	Сүйлөшүүгө катышкандар сүйлөө үчүн ар кандай ыкмалары колдонушат.
Сүйлөшүүдөн жыйынтык чыгышы мүмкүн, же чыкпай калышы мүмкүн. Башкача ай-

тканда турмуш-тиричиликте баарлашуу ар түрдүү болушу мүмкүн. Мисалы кокусунан жана 
бир гана жолу (бир нерсени суроо), мезгил-мезгили менен болушу (тааныштар жолугуп кал-
ганда) дайыма, туруктуу (үй-бүлөдө, иште ж.б.). Белгилүү психолог-окумуштуу И.А.Зимняя 
жалпы эле баарлашуунун табияты, изилдениш тарыхы, жыйынтыктары боюнча жана педаго-
гикалык психологиялык өңүттөн талдоо жүргүзүү, баарлашууну ишмердүүлүк катары карайт 
[2, 32-41-б.].

Мындан улам баарлашуу бул адамдардын турмуштук-социалдык муктаждыктарын, 
бири-бири менен мамиле түзүүнү, биргелешип иш- аракеттерди жүргүзүүнү камсыз кылган 
татаал жана көп кырдуу жараян экендигин билүүгө болот. И.А.Зимняя баарлашууну субъек-
тилерин биргелешкен окуу процессинин формасы катары карап, билим берүү жараянындагы 
баарлашуунун өзүн ишмердүүлүк катары эмес, адамдардын өз ара, биргелешкен аракеттери-
нин өзүнчө формасы деп аныктайт.

Демек, жалпы эле баарлашуудан психологиялык баарлашуунун негизги өзгөчөлүгү мын-
дагы баарлашуунун максатына, мазмунуна жараша каралат жана иликтенет. «Коммуникация», 
«маалымат алмашуу», «сүйлөшүү», «кеп», «сүйлөө жараяны» аталыштар менен берилген, 
психология менен лингвистика илимдерде максатка ылайык иликтенип келе жаткан адамдар-
дын ортосунда өз ара пикир алышуусун, сүйлөшүүсүн, карым-катышын тейлеп келе жаткан 
жараянды биз, соңку мезгилдерде кеңири колдонула баштаган «коммуникация» сөз-термин 
аркылуу белгилөөнү сунуш кылабыз.

Жыйынтыктар:
1. Колледждеги студенттерди коммуникативдик багытта окутуунун илимий-теориялык 

негиздери аныкталды жана окутуу жараянында пайдаланууга сунуш кылынды;
2. Коммуникация - студенттердин турмуштук-социалдык жактан бири-бири менен мами-

ле түзүүнү, биргелешип иш-аракеттерди жүргүзүүнү камсыз кылган татаал жана көп кырдуу 
жараян экендиги чечмеленди;

3. Коммуникациянын табияты, изилдениш тарыхы, жыйынтыктары боюнча жана психо-
логиялык өңүттөн талдоо жүргүзүү, баарлашууну ишмердүүлүк катары кароо жагы аныкталды.
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ОКУУЧУЛАРДЫ МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛДЕРДИ ТҮЗӨ БИЛҮҮГӨ 
МАШЫКТЫРУУ БОЮНЧА УСУЛДУК СУНУШТАР

Бул жумушта изилдөөнүн предмети катары мектеп математикасын окутууну уюштурууда 
моделдерди түзө билүүгө машыктыруу боюнча усулдар каралган. Изилдөөнүн максаты - окуучулар-
ды математикалык моделдерди түзө билүүгө машыктыруу боюнча усулдук сунуштарды иштеп чы-
гуу. Изилдөөлөрдө математикалык маселелерди моделдештирүү жана чыгаруу усулдары колдонулду. 
Окуучуларды турмуштук маселелер менен чөйрө кубулуштарын математикалык тилдеги моделдерин 
түзө билүүгө машыктыруу, алардын илимий-теориялык ой жүгүртүүсүн калыптануусу үчүн негизги 
шарт болуп эсептелет жана математика сабагынын окутуу-изилдөөчүлүк сапатын көтөрүү менен 
бирге тексттик маселелерди баскычтар аркылуу моделдештирүүнүн эффективдүүлүгүн жогорулата 
тургандыгын көрсөтүү айтылган. Орто мектептеги математика сабагында, турмуштук маселелер-
ди математикалык тилдеги моделдери менен алмаштырып, математикалык мисалдар катары чыга-
рууну уюштуруу тажрыйбалары жазылып, окуучуларда математикалык модель түзүү көндүмдөрүн 
калыптандыруу баскычтары сунушталган. Келечектеги математика мугалимдеринин окуучуларга 
математикалык моделдештирүүнү колдоно билгенге үйрөтүүсү, кесиптик көндүмдөрдү калыптан-
дыруусу практикалык чоң мааниге ээ. Алынган жыйынтыктар математикалык моделдештирүүнүн 
жардамында мектеп математикасын окутууда маселени чыгаруу жана түшүнүү окуучуларга бир 
топ жеңил болушуна өбөлгө түзөт.

Негизги сөздөр: текстик маселелер; математикалык модель; ой жүгүртүү; машыктыруу; оку-
тууну уюштуруу.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ УМЕНИЮ 
ПОСТРОИТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

В данной работе предметом исследования является метод обучения моделированию различных 
задач при изучении школьного курса математики. Целью исследований является разработка методи-
ческих рекомендаций по обучению студентов умению создавать математические модели. Использо-
ваны методы моделирования и решения математических задач. Выявлено, что обучение студентов 
созданию моделей жизненных вопросов и явлений окружающей среды на математическом языке явля-
ется основным условием формирования их научно-теоретического мышления и повысить эффектив-
ность моделирования текстовых задач по уровням при повышении учебно-исследовательского каче-
ства уроков математики. Определено, что на уроке математики средней школы жизненные задачи 
заменяются моделями на математическом языке, опыты организации производства фиксируются в 
виде математических примеров, предлагаются этапы формирования у учащихся навыков матема-
тического моделирования. У будущих учителей математики большое практическое значение имеет 
обучение студентов использованию математического моделирования, формированию профессиональ-
ных навыков. Полученные результаты способствуют значительному облегчению учащимися решения 
и понимания задач по обучению школьной математике с помощью математического моделирования.

Ключевые слова: текстовые задачи; математическая модель; рассуждение; коучинг; органи-
зация обучения.


