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АҢДАТПА 
  
Зерттеудің тақырыбы: Орта мектеп оқушыларын мәтінді есептерді 

шығаруға үйрету арқылы қаржылық сауаттылығын қалыптастыру әдістемесі. 

Зерттеудің мақсаты: Орта мектеп оқушыларының қаржылық 

сауаттылығын мәтінді есептерді шығаруға оқытып-үйрету арқылы 

қалыптастырудың әдістемесін жасау және оны тәжірибе жүзінде іске асыру. 

Зерттеудің міндеттері:  

–  математиканы оқыту процесінде оқушылардың қаржылық сауаттылығын 

қалыптастырудың қазіргі жағдайын зерделеу, оқушылардың қаржылық 

сауаттылығын қалыптастыру құралы ретінде мәтінді есептердің орны мен 

маңыздылығын айқындау; 

–  жалпы білім беретін мектептің оқушыларына қаржылық-экономикалық 

мазмұнды есептерді шығаруды оқытып-үйретудің әдістемелік негіздерін 

айқындау; 

–  математиканы оқыту процесінде оқушылардың қаржылық сауаттылығын 

қалыптастыру мазмұны мен әдістемесін, қаржылық-экономикалық мазмұнды 

мәтінді есептерді шығаруға оқытып-үйрету әдістемесін жасау; 

–  мектеп оқушыларының қаржылық сауаттылығын қалыптастыру 

әдістемесінің тиімділігін педагогикалық эксперимент жүзінде тексеру және оны 

оқу процесіне енгізу. 

Зерттеудің әдістері : 

– оқушылардың қаржылық сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған 

ғылыми-теориялық мәселелерге, философиялық, психологиялық, 

педагогикалық, экономикалық, оқу- әдістемелік әдебиеттерге, мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, математика пәнінен оқу 

бағдарламаларына, оқулықтарға, оқу құралдарына және оқу-әдістемелік 

кешендеріне, PISA, TIMSS халықаралық зерттеулерінің нәтижелері мен 

тапсырмаларына, экономикалық-қаржылық білім беру мен тәрбиелеу бойынша 

озат тәжірибелеріне талдау жасау; 

– зерттеудің болжамын тексеру үшін педагогикалық эксперимент жүргізу 

және олардың нәтижелерін өңдеу; 

– зерттеудің нәтижелерін әдістемелік семинарларда, ғылыми-практикалық 

конференцияларда талқылау. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі тұжырымдар: 

1. Жалпы білім беретін мектепте математиканы оқыту процесіндегі 

жүйелі-әрекеттік тәсіл негізінде тұжырымдалған «функционалдық 

сауаттылық», «қаржылық сауаттылық» ұғымдарының сипаттамалары, мәтінді 

есептердің орны мен маңыздылығы, классификациясы. 

2. Мектеп математика курсында оқушыларға қаржылық-экономикалық 



 
 

мазмұнды есептерді шығаруды оқытып-үйретудің әдістемелік негіздері, 

пәнаралық байланыстар негізінде оқушылардың қаржылық сауаттылығын 

қалыптастырудың әдістемелік жүйесінің құрылымы мен мазмұны. 

3. Математиканы оқыту процесінде оқушылардың қаржылық 

сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған мәтінді есептерді шығаруға 

оқытып-үйретудің әдістемесі, оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың 

тәсілдері мен құралдары және педагогикалық эксперимент нәтижелері. 

Зерттеудің негізгі нәтижелерінің сипаттамасы: 

1. Математиканы оқыту процесінде оқушылардың қаржылық 

сауаттылығын қалыптастыру құралы ретінде мәтінді есептердің орны мен 

маңыздылығы, классификациясы, «функционалдық сауаттылық», «қаржылық 

сауаттылық» ұғымдарының мәні нақтыланды. 

2. Математиканы оқытуда оқушылардың қаржылық сауаттылығын 

қалыптастырудың әдістемелік жүйесі, яғни құрылымы мен мазмұны, оқыту 

әдістері мен құралдары айқындалды. 

3. Мектеп оқушыларының қаржылық сауаттылығын қалыптастыруға 

бағытталған сыныптар бойынша қаржылық-экономикалық мазмұнды мәтінді 

есептер және оларды шығаруды оқытып-үйрету әдістемесі жасалды. 

4. Зерттеу жұмысының нәтижелері эксперименталдық жұмыста тексерілді, 

дәлелденді, ұсыныстар оқу процесіне енгізілді. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығының негіздемесі: 

Бірінші ғылыми нәтиженің негізділігі зерттеушінің математиканы оқыту 

процесінде оқушылардың қаржылық сауаттылығын қалыптастыру құралы 

ретінде мәтінді есептердің орны мен маңыздылығы, классификациясы, 

«функционалдық сауаттылық», «функционалды математикалық сауаттылық», 

«қаржылық сауаттылық» ұғымдарының мәнін нақтылап, отандық және 

шетелдік ғалымдардың еңбектеріне сараптаулар мен талдаулар жасап, 

функционалдық сауаттылықтың түрлері мен олардың мазмұндық 

ерекшеліктеріне сипаттама бере отырып, жеке ойын түйіндеп, тұжырымдай 

білуімен сипатталады.  

Екінші ғылыми нәтиженің негізділігі  математикалық есептер теориясы 

мен есептерді шығаруға үйрету мәселелері зерделеніп, мектеп математика 

курсында оқушыларға қаржылық-экономикалық мазмұнды есептерді шығаруды 

оқытып-үйретудің әдістемелік негіздерін айқындап, жалпы білім беретін 

мектептердің оқу процесіндегі математикадан оқулықтардың мазмұнындағы 

қаржылық ұғымдарға, қаржылық-экономикалық мазмұнды мәтінді есептерге 

талдаулар жасалып, оқушыларға оқу бағдарламаларында көрсетілген оқу 

мақсаттарына сай қаржылық-экономикалық мазмұнды мәтінді есептерді 

әртүрлі әдістермен және бірізділікті кезеңдермен шығаруға үйретудің 

әдістемелік негіздерін ұсынылуымен дәлелденеді. 

Үшінші ғылыми нәтиженің негізделігі математиканы оқыту процесінде 

негізгі мәселенің бірі – есептерді шығаруға үйретудің әдістемелік негіздеріне 

талдаулар жасай отырып, оқушыларды қаржылық-экономикалық мазмұнды 

мәтінді есептерді шығаруға үйретудің әдістемесі мен оның жүзеге асырылуы 



 
 

мысалдармен және түсіндірмесімен көрсетіліп, қолданыстағы математикадан 

оқулықтардың мазмұндарына талдау жасап, әр сынып бойынша оқушылардың 

қаржылық сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған есептерді, математика 

мен экономиканың байланысын жүзеге асыратын мәтінді есептерді шығаруға 

үйретудің әдістемелік аспектілерін бере отырып, PISA халықаралық зерттеуінде 

оқушылардың қаржылық сауаттылығының қалыптасуының деңгейлерін 

көрсетіп, бұл зерттеудегі мектеп математика курсының тақырыптарымен 

байланысы бар қаржылық-экономикалық мазмұнды есептер қарастырылып, 

оларды шығару тәсілдері мен әдістемесінің ұсынылуымен дәлелденеді. 

Төртінші ғылыми нәтиженің негізділігі ізденуші ұсынған әдістеменің  

эксперимент жұмыстары арқылы тексеріліп, нәтижелеріне талдау жасалуымен, 

зерттеу жұмысының қорытындыларының оқу үдерісіне енгізілуімен оның 

шынайылық дәрежесін анықтап береді. 

Ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік бағдарламаларға 

сәйкестігі:  
Зерттеудің басты идеясы қазақстандық білім беру жүйесін дамытуға, 

бәсекеге қабілетті мамандар даярлаудың сапасын арттыруға байланысты 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы, «Қазақстан-2050» 

стратегиясы, Қазақстан Республикасының 2020-2024 жылдарға арналған 

халықтың қаржылық сауаттылықты дамыту тұжырымдасы, Қазақстан 

Республикасында Білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы, «Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық 

жобасы, Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі бекіткен Білім 

берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 

және басқа да мемлекеттік нормативтік-құқықтық құжаттарда көрсетілген 

басымдықтар мен міндеттерді шешуге бағытталған талаптарға сәйкес келеді.  
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