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СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ФИЗИКА МЕН
МАТЕМАТИКАНЫҢ ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСЫ НЕГІЗІНДЕ
ҰЙЫМДАСТЫРУ
Аннотация. Мақалада жоғары оқу орындары студенттерінің мате
матикалық білімімен кіріктіре отыра физика пәні бойынша орын
дайтын өзіндік жұмыстарының мәселесі қарастырылған. Сонымен
қатар, шетелдік және отандық ғалымдардың зерттеулері негізінде сту
денттердің өзіндік жұмыстарының теориялық негіздемесі келтірілген.
Яғни зерттеу нәтижесі көрсеткендей білім алушылардың тек өз
бетінше алған білімі арқылы ғана жетістікке жету мүмкіндігі жоғары
болатындығы баяндалады.
Математика мен физиканы пәнаралық байланыста оқыту қазіргі
уақытта білімнің барлық салалары, соның ішінде жоғары оқу орын
дарының техникалық мамандықтары үшін өзекті мәселе. Бұл мәселе
студенттердің өздігінен білім алуы дағдысы мен өзіндік жұмысы
арқылы шешілетіні анық. Сондықтан аталған мақалада студенттердің
өзіндік жұмыстарының дидактикалық принциптері көрсетіліп, физика
пәні бойынша есептерді математикамен пәнаралықта байланыста
шығару жолдары көрсетілген. Атап айтқанда туындының физикалық
мағынасы, яғни координатаның уақыт бойынша бірінші ретті туын
дысының жылдамдық, екінші ретті туындысының үдеу болатынын
сипаттайтын мысалдар келтірілген. Ал материалдық нүктенің жыл
дамдығы бойынша орналасуын табуға болатын интегралдау сияқты
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математикалық операцияның көмегімен жүзеге асатыны арнайы мысал
арқылы түсіндіріледі.
Қазіргі жалпы білім беретін орта мектептердегі білім берудің
жаңартылған мазмұнына сәйкес білім алушыларға қойылып отырған
талап-теориялық білімді практикада қолдана алу дәрежесінің жоғары
болуы.Осы талапты жүзеге асыратын, бүгінгі студент-ертеңгі маман.
Демек аталған мәселені шешудің тиімді жолы-қазірден бастап сту
денттердің өзіндік жұмысын сапалы ұйымдастыру болып табылады.
Мақала студенттердің өз бетінше жасайтын жұмыстарының түрлі
сипатта болуы мен қойылған мәселені дидактикалық принциптерді
қатаң сақтағанда ғана жүзеге асатынымен түйінделеді.
Түйін сөздер: математика, физика, оқыту, пәнаралық байланыс,
өзіндік жұмыс.
А.Е. Абылкасымова1, М.Р. Кушербаева2*, С. Тамаев2,
Д.А. Демисенова2
1

Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
Алматы, Казахстан;
2
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати,
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E-mail: kmaikul@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ФИЗИКИ И
МАТЕМАТИКИ
Аннотация. В статье рассматривается проблема самостоятельной
работы студентов высших учебных заведений по физике, интегри
рованной с их математическими знаниями. Дается теоретическое
обоснование самостоятельной работы обучающихся, основанных на
исследованиях зарубежных и отечественных ученых. То есть резуль
таты исследования показывают, что студенты имеют высокие шансы
на успех только за счет самостоятельно приобретенных знаний.
Межпредметное обучение математике и физике в настоящее время
является актуальной проблемой для всех направлений образования, в
том числе технических специальностей высшей школы. Понятно, что
эта проблема может быть решена за счет навыков самостоятельного
обучения и самостоятельной работы студентов. Поэтому в данной
статье показаны дидактические принципы самостоятельной работы
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обучающихся и даются пути решения примерной задачи по физике
на межпредметной основе с математикой. В частности примеры,
описывающие физический смысл производной, то есть скоростьэто производная координат первого порядка во времени, ускорение
производная второго порядка. На частном примере поясняется,
что положение материальной точки определяется математической
операцией, например интегрированием.
В соответствии с обновленным содержанием образования в совре
менных общеобразовательных школах требования к обучающимся
заключаются в высокой степени практического применения теоре
тических знаний. Сегодняшний студент – это завтрашний специалист,
отвечающий этому требованию. Поэтому эффективным способом
решения этой проблемы является организация качественной самос
тоятельной работы студентов уже сейчас.
В статье делается вывод о том, что самостоятельная работа студентов
носит различный характер и может осуществляться только при строгом
соблюдении дидактических принципов задачи.
Ключевые слова: математика, физика, обучение, межпредметная
связь, самостоятельная работа.
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ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
ON THE BASIS OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS
BETWEEN PHYSICS AND MATHEMATICS
Abstract. The article deals with the problem of independent work of
students of higher educational institutions in physics, integrated with their
mathematical knowledge. A theoretical substantiation of the independent
work of students based on the research of foreign and domestic scientists is
given. That is, the results of the study show that students have a high chance
of success only due to self-acquired knowledge.
Interdisciplinary teaching of mathematics and physics is currently an
urgent problem for all areas of education, including technical specialties
of higher education. It is clear that this problem can be solved through
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the skills of independent learning and independent work of students.
Therefore, this article shows the didactic principles of independent work
of students and gives ways to solve an exemplary problem in physics on an
interdisciplinary basis with mathematics. In particular, examples describing
the physical meaning of the derivative, that is, the speed is the derivative of
the coordinates of the first order in time, the acceleration is the derivative of
the second order. On a particular example, it is explained that the position
of a material point is determined by a mathematical operation, such as
integration.
In accordance with the updated content of education in modern general
education schools, the requirements for students are a high degree of
practical application of theoretical knowledge. Today’s student is tomorrow’s
specialist who meets this requirement. Therefore, an effective way to solve
this problem is to organize high-quality independent work of students now.
The article concludes that the independent work of students is of a
different nature and can be carried out only with strict observance of the
didactic principles of the task.
Key words: mathematics, physics, teaching, interdisciplinary communi
cation, independent work.
Кіріспе. Қазіргі әлеуметтік тәжірибені үздіксіз қайта бағалау
маманға және жалпы білім беру жүйесіне қойылатын талаптар жүйесін
өзгертуде. Көптеген елдерде білім қоғамның әлеуметтік-экономикалық
дамуының жетекші факторы рөлін алады. Ол қоғамның болашақ
бейнесін анықтайды. Заманауи маман бар білімді жаңғыртып қана
қоймай, сонымен қатар шығармашылық әрекетке, стандартты емес
ойлауға қабілетті болуы керек. Сондықтан жоғары оқу орнындағы оқу
үрдісі студенттердің шығармашылық әлеуетін ашумен қатар олардың
өздігінен белсенділігін қамтамасыз етуі керек.
Жоғары оқу орнындағы оқыту тәжірибесі үшін бұл мәселе ерекше
өзекті болып табылады, өйткені студенттердің танымдық дербестігінің
дамымауы олардың үлгеріміне кері әсер етеді.
Осы орайда, қазіргі жоғары оқу орындарында студенттердің жетекші
іс-әрекеті ретінде кез келген адамның қызметінде инновациялық
тәсілдерді енгізуге қабілетті болу үшін өзін-өзі тәрбиелеу, дамыту,
шығармашылықпен жұмыс жасау сияқты жұмыстар алынғандығы
белгілі. Оның барысында біліктілігі, дағдысы қалыптасқан маман
дарды дайындаудың және өз бетінше әрекет ету тәжірибесін қалып
тастырудың негізгі мақсаттары жүзеге асырылуда. Студенттерді
мұндай іс-әрекетке бейімдеу олардың өзіндік жұмыстарының көмегі
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мен жүзеге асырылуда. Ал, өзіндік жұмысты ұйымдастыру өзара
байланысты екі міндетті шешуге бағытталған: біріншісі – олардың
танымдық қызметінде өз бетінше білім алу қабілетін, яғни танымдық
ізденімпаздығын қалыптастыру, екінші – алған білімдерін практикалық
жұмыс барысында мақсатты пайдалана білуге үйрету (Абылкасымова ,
2013), (Әбілқасымова, 2011).
Жоғары білім берудің қазіргі даму кезеңінде өзіндік жұмыс бағыт
талған қажетті ақпаратты өз бетінше іздестіру және шығармашылықпен
ойлау; танымдық белсенділік пен аналитикалық ойлауды дамыту;
өзіндік оқу қызметін жоспарлау дағдыларын қалыптастыру сияқты
оқу үрдісінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Жоғары оқу
орнының нормативті-құқықтық құжаттарына сәйкес өзіндік жұмысқа
оқу уақытының 50%-ін алатын аудиториялық және сабақтан тыс
жұмыстар жатады.
Елімізде 2025 жылға дейін техникалық мамандықтарға басымдық
беру мақсатында беделді шетелдік университеттердің кем дегенде
бес филиалын ашу, оның ішінде батыс аймақта техникалық универ
ситеттердің екі филиалы ашылады деп жоспарлануда . Осы өзекті
мәселені шешу, яғни білікті техникалық бағыттағы мамандарды
даярлау үшін математикалық білім беру тұжырымдамасын жетілдіру
қажеттілігі «Мектептегі математикалық білім: жағдайы, мәселелері,
ұсыныстары» атты республикалық съезде (Қарағанды, 2022ж., 17
ақпан) ерекше атап көрсетілді. Ең алдымен мектеп оқулықтарының
сапасы мен білім беру мазмұны қайта қаралып, кіші топтар бойынша
математиканы оқыту тәжірибесін енгізу жоспарланды.
Педагогикалық жоғары оқу орындарының төменгі курс студент
теріне арналған оқу жоспарларындағы пәндердің математикалық
және кәсіптік циклдерінің бағдарламалары математикалық білім
берудің сабақтастық принципін жүзеге асыруға бағытталуы тиіс.
Білім алушылардың математикадан алған білімдерін түзету мүмкіндігі
болуы керек, яғни, олар математикалық дайындық деңгейін өздері
үшін мүмкін болатын ең жоғары көрсеткішке көтеру үшін негізгі
материалды жоғары деңгейде қайталап, қорытындылай білуі керек.
Педагогикалық жоғары оқу орындарындағы математика курсының
мазмұны болашақ мұғалімдердің кәсіптік-әдістемелік дайындығының
сапасын айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік беретін әдістемелік пәндер
интеграциясын қоса алғанда, бір-бірімен байланысты математика
бөлімдерімен бірге ұсынылуы қажет (Абылкасымова и др., 2016),
(Abylkassymova et.al, 2021). Осыған орай пәнаралық байланыстың
базистік негізі ретінде табиғат пен қоғам туралы ғылымдар арасындағы
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қалыптасқан байланыс болып табылады. Пәнаралық байланысты жү
зеге асыру күрделі педагогикалық процесс қана емес, сонымен қатар,
білім алушылардың санасында білімді түзетумен байланысты психо
логиялық процесс екенін есте ұстаған жөн.
Педагогикалық жоғары оқу орындарындағы пәнаралық байланыс
мәселесі екі маңызды аспектіні қамтиды:
а) жоғары оқу орнында болашақ мұғалімдерді оқыту мен тәрбиелеу
процесінде пәнаралық байланысты жүзеге асыру;
б) болашақ мұғалімдерді мектепте болатын өздік іс-әрекеттерінде
пәнаралық байланысты жүзеге асыруға дайындау процесі (Саидова и
др., 2021).
Бұдан бөлек, қоршаған орта туралы біртұтас түсінік қалыптастыруда,
математикалық және жаратылыстану ғылымдары арасында пәнаралық
байланыстың болуы белгілі бір басты идеялар мен ұғымдарға сүйене
отырып жүзеге асады (Luneeva et.al, 2017).
Яғни студенттер физика пәнінен өзіндік жұмыстарды орындау ке
зінде математика мен жаратылыстану пәндерінен жақсы білімі болуы
шарт.
Физикадан өзіндік жұмысты ұйымдастыру кезінде келесі фактілерді
ескеру қажет:
1) оқытылатын материалдың кенет күрделенуі;
2) теориялар мен математикалық әдістерді кеңінен қолдану;
3)әдіснамалық сипаттағы жалпылаулар мен қорытындылардың
маңыздылығының өсуі (Намазбаев, 2016).
Кез келген өзіндік жұмыстың негізін арнайы тапсырмалар немесе
оқу мәселесі құрайды. Яғни, бұлар өзіндік танымдық іс-әрекеттің басты
қызметін атқарады және аудиториялық, аудиториядан тыс жұмыс
тардың дидактикалық мақсаттарына сәйкес студенттің оқу әрекетінің
құрылымын анықтайды:
1) жаңа білімді меңгеру мен өз бетінше білім алу ебдейлігін қалып
тастыру;
2) алынған білімді тереңдету мен нақтылау;
3) практикалық сипаттағы дағдыны қалыптастыру (Намазбаев,
2016).
Өзіндік жұмыстың әр алуан түрлері мен типін қамти отырып, олар
ды жүзеге асыру барысында білім алушылар оқу процесінің әр кезе
ңінде білім, білік, дағды жүйесін меңгертіп қана қоймай, ойлаудың
төмен деңгейінен жоғары деңгейіне жететіндей оқу-тәрбие үрдісін
ұйымдастыру қажет.
Материалдар мен әдістер. Оқыту процесіндегі өзіндік жұмыстың
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негізі пәнаралық байланыс болса, қазіргі жоғары оқу орындарында
білім алушылардың өзіндік жұмысы үнемі өзекті болып қала береді.
«Өзіндік жұмыс» іс-әрекетіне ежелгі грек ойшылдары Сократ, Платон,
Аристотельдермен қатар Ф. Рабле, М. Монтень, Т. Мор, Т. Кампанелла,
Я.А. Коменский еңбектерінде бұл идея одан әрі дамытылып қарасты
рылған. Олардың барлығы балалардың өз бетінше ойлауы мен ақылой қабілеттерін дамытуға және оларды өз бетінше әрекетке тартудың
ұйымдастыру мәселелеріне басымдық берген. Өзіндік жұмысты ұйым
дастыру мәселесімен айналысқан әдіскерлер мен педагогтер арасында
көрнекті ғалымдар В.В. Давыдова, Б.П. Есипов, Д.Б. Эльконин, Н.Г.
Даири, П.И. Пидкасистый, М.К. Ковалевская және т.б. болды.
Н.В. Кузнецова, С.Н. Казначеева және т.б. өзіндік жұмысты – оқуға
деген мотивацияны қалыптастыруға, сонымен қатар кәсіби маңызды
тұлғалық қасиеттерді және өзін-өзі дамытуға дайындықты қалып
тастыруға ықпал ететін тұлғалық және кәсіби даму құралы ретінде
қарастырады. Ал А.А. Дробышевскийдің көзқарасы бойынша, «өзіндік
жұмыс – оқытушы тарапынан тұрақты басқару нәтижесінде жоғары
әдістемелік ортада жүзеге асатын, іштей мотивацияға негізделген
мақсатты жүзеге асыратын арнайы іс-әрекет» болып табылады
(Кузнецова, 2018; Казначеева и др., 2019; Дробышевский, 2013).
Қазіргі уақытта пәнаралық байланыстар білім берудің ғылымитеориялық деңгейін арттырудың, білімді меңгеру процесін оңтайлан
дырудың шарты ретінде және бүкіл оқу-тәрбие процесін жетілдірудің
шарты ретінде қарастырылуда.
Төменде профессор П.И. Пидкасистый классификациясы бойынша
студенттердің өзіндік жұмысының түрлері келтірілген (Пидкасистый,
1980).
1. Үлгі бойынша: белгілі әдісті ұқсас немесе бөлінген-ұқсас пәнара
лық жағдайға ауыстыруды талап ететін өзіндік жұмыс.
2. Реконструктивтік-вариативтік: белгілі әдісті кейбір өзгертулермен
әдеттен тыс пәнаралық жағдайға ауыстыруды талап ететін өзіндік жұ
мыс.
3. Ішінара ізденіс: жаңа мәселені шешу үшін әдеттен тыс пәнаралық
жағдайда бірнеше белгілі әдістерді олардың комбинациясы арқылы
беруді талап ететін өзіндік жұмыс.
4. Зерттеу: пәнаралық сипаттағы тапсырманы шешудің жаңа әдіс
терін құруды қажет ететін өзіндік жұмыс.
1-классификатор бойынша студенттер өз беттерінше пәнаралық
байланыс негізінде физикалық есептерді шешудің белгілі әдісін
ұсынуды қажет ететін жұмыстарды орындай алады.
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Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда шешуші рөл
оқытушыға тиесілі, ол күшті және әлсіз жақтарымен қатар, жеке
қабілеттері мен бейімділігі бар нақты тұлға – білім алушымен жұмыс
істеуі керек (Магомедова и др., 2018). Яғни, оқытушының міндеті –
болашақ жоғары білікті маман ретіндегі білім алушының бойындағы
ең жақсы қасиеттерді көріп, дамыту. Әрбір пәнді, соның ішінде
физиканы оқу кезінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру
өзара байланысты үш форманың бірлігі ретінде көрсетілуі керек
– аудиториядан тыс өзіндік жұмыс; аудиториялық өзіндік жұмыс;
шығармашылық, ғылыми- зерттеу жұмысы.
Студенттердің аудиториядағы өзіндік жұмысы кейбір мәселелерді
оқытуышының қатысуымен шешудің – жеке теориялық әдістері мен
жолдарын
егжей-тегжейлі
ететін
әрекеттерқұжаттармен
болуы
Аудиториядан
тыс зерттеуді
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кейбір өзгерістер мен шешімдерді әдеттен тыс пәнаралық
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өзгерістер
мен шешімдерді
әдеттен келтіруге
тыс пәнаралық
байланысқа келтіруді
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жиегіндегі нүктенің бұрыштық жылдамдығын табу керек. Бұл есепті шешу
Бұл есепті шешу үшін білім алушы туындының физикалық мағынасын
үшін білім алушы туындының физикалық мағынасын білуі керек: y=f(x)
білуі керек: y=f(x) функциясының х нүктесіндегі туындысы – f’(x)
функциясының х нүктесіндегі туындысы – f'(x) ,оның х нүктесіндегі өзгеру
,оның х нүктесіндегі өзгеру жылдамдығын анықтайды.
жылдамдығын
анықтайды.
Нәтижелер. Білім алушылар туындының физикалық мағынасын
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қолдана
алуы керек.
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нүктелердің
қисық
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кезінде
студенттерге
белгілі
әдісті
кейбір
түрлендірулермен
пәнаралық
өзіндік жұмыстарды орындау кезінде студенттерге
белгілі
әдісті кейбір
байланысқа келтіруді талап ететін тапсырмаларды да ұсынуға болады.
түрлендірулермен
пәнаралық
байланысқа
келтіруді
талап
ететін
Реконструктивтік-вариативтік типтегі өзіндік жұмысты орындай
тапсырмаларды да ұсынуға болады.
Реконструктивтік-вариативтік типтегі
өзіндік жұмысты орындай отырып,
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отырып, студент тапсырмалардың өзіне тән белгілерін талдап, оларды
пәнішілік және пәнаралық жағдайда қолдана отырып, оларды шешудің
барлық мүмкін жолдарын іздейтін болады. Бұл түрдегі өзіндік жұмыс
білім алушыларды бұрын алған білімдері мен танымдық әрекет
тәжірибесін қолдануға мүмкіндік береді. Сөйтіп, болашақ маманның
білімі тереңдей түседі, қолдану аясы кеңейеді.
Реконструктивтік-вариативтік типтегі есептерді өз бетінше шешу
процесінде студенттер осы білімді қолдануды көбірек қарастыратын
болады.
Талқылау. Студенттердің өзіндік жұмысы жасалған іс-әрекетті
түсіндіре алу, жеке қабілетін көрсете алу, негіздеу сияқты қабілетті
қалыптастырумен байланысты. Бұл әрекеттер орындалған жағдайда
танымдық сипат жүйеленіп, әрі қарай нәтиже беретін болады. Студент
тердің шығармашылық белсенділігіне көшуі өзіндік жұмыстың жарты
лай ізденіс (эвристикалық) түрінен басталады. Бұл жұмыстар бірнеше
белгілі әдістерді беруді және олардың пәнішілік және пәнаралық
жағдаяттарда үйлестіруді талап етеді. Ішінара ізденіс жұмыстарын
орындау барысында білім алушылардың танымдық және практикалық
іс-әрекеті оқытушы ұсынған мәселені шешуге бағытталады.
Мына мысал арқылы айтылған ойды тұжырымдауға болады: күштің
деформацияға пропорционал екені белгілі болса және 29,4 Н күштің
әсерінен серіппе 0,01 м-ге созылмайтын болса, серіппені 0,2 м-ге сығу
үшін атқарылатын жұмысты табыңыз. Бұл есеп жалпы физика пәнін
оқыту мен математикалық анализде де қолданылады. Бірінші жағдайда
математикалық білім есептің физикалық жағдайында қолданылады,
екінші жағдайда физикалық жағдайларды қарастыру мысалында
анықталған интегралдың мәні болып табылатын Ньютон-Лейбниц
теориясын қолдану ескерілетін болады және бұл теория бойынша
x
алады. Студент
анықталған
интегралдыңформуласын
формуласын A=
ша анықталған
интегралдың
A=∫0 кх dx алады.
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отырып, есептейді.
нәтижені есептейді.
Өлшемдік
алдауды интегралдауды
пайдалана отырып,
нәтижені
Өлшемдік
әдіспен шешімнің
дұрыстығын
және жауаптың
алынған жауаптың
мнің дұрыстығын
тексереді
жәнетексереді
алынған
ағалайды.шынайылығын бағалайды.
сипаттағы өзіндік жұмысқа кіретін есептерді шешу
ық сипаттағыЭвристикалық
өзіндік жұмысқа
кіретін есептерді шешу кезінде
кезінде студент келесі өзіндік әрекеттерді орындайды:
зіндік әрекеттерді
орындайды:
– тапсырмада тұжырымдалған мәселені ішкі мәселелерге бөледі;
тұжырымдалған
мәселені
ішкі мәселелерге
бөледі; сипаттауға болатын
– тапсырмада
қарастырылатын
құбылыстарды
қарастырылатын
құбылыстарды
сипаттауға болатын
білімдерін өзекті
етеді;
і етеді;
– есептерді шешу үшін ешқандай тәуелділікті тікелей қолдануға
болмайтынын
біледі; тәуелділікті тікелей қолдануға
шешу үшін
ешқандай

леді;
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– берілген тапсырмаға қатысты бұрыннан бар білімді қайта жаң
ғыртудың мүмкін жолдарын табады, оларды сыни тұрғыдан бағалайды
және ең жақсы нұсқаны таңдайды;
– қойылған мәселенің шарттарын талдау негізінде жаңа білімдерді
табу мүмкіндігін қарастырады;
– ішкі мәселені шешу жолдарын көрсетеді;
– өз әрекеттерін бақылай отырып, шешімді орындайды;
– алынған дұрыс шешімді жан-жақты бағалайды.
Студент бұрын меңгерген шешу әдістерін жаңа жағдайда біріктіру
негізінде алған білімдерін қолдану мен дұрыстығын дәлелдеу дағды
сын игереді. Өзіндік жұмыстың ең жоғары деңгейі – шығармашылық.
Оған студенттер пәнішілік және пәнаралық зерттеудің өзіндік
жұмысын орындау барысында қол жеткізеді. Мұны шешу барысында
білім алушының іс-әрекеті – нақты ойлау процесінде жаңа тәсілдер
табуға және дамытуға дайындық кезінде пайымдаулар, қорытындылар
мен практикалық операциялардың жиынтығы ретінде әрекет ететін
психикалық және практикалық әрекеттерден, жаңа мәселелерді қою
мен шешуден тұрады. Зерттеушілік сипаттағы өзіндік жұмыстарға
студенттің өз бетінше ізденісі мен дәлелдері арқылы жүзеге асатын
жұмыстар жатады, мысалы: а) айдың бетіндегі тартылыс күшінің
үдеуін жер бетіндегі тартылыс күшінің үдеуімен салыстыру; б)
жер орбитасының жартылай үлкен осі 24*106 км болса, жасанды
планеталардың Жерді айналу периодын табу; в) айдың бірінші және
екінші ғарыштық жылдамдықтарының сандық мәндерін табу және т.б.
Осы мақсатта пәнаралық мәселені шешуде білім алушылардың ісәрекетінің шығармашылық бастамасын көрсететін мысал келтіруге
болады:
төртінші космологиялық жылдамдықтың мәндерін есептеу. Бұл
есепті шешу үшін физика мен астрономия пәндерінің арасындағы
пәнаралық байланыста жүзеге асырылады. Өзіндік жұмыстың бұл
түрін орындау үшін студенттер астрономиялық, математикалық білім
мен әдіс-тәсілдерді жүзеге асыру, өз бетінше жаңа есептерді шешу
әдістерін ұсынатын болады.
Қорытынды. Студенттердің өзіндік жұмысы оқу процесінің ең
маңызды құрамдас бөлігі және мұғалім мен білім алушы жастар
арасындағы өзара әрекеттесудің күрделі процесі болып табылады.
Өзіндік жұмыс бір жағынан басқарушылық, ұйымдастырушылық,
бақылаушы, түзетушілік әрекеттер, екінші жағынан студенттің өз
бетінше оқу-танымдық іс-әрекетін өзін-өзі басқаруды жүзеге асыруы
мүмкіндік туғызады.
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Студенттің өз бетімен жасайтын жұмысы әртүрлі деңгейде өтеді.
Сондықтан тапсырмалар жүйесін құрастыру кезінде және оларды
орындау барысында өзіндік әрекеттерді біртіндеп дамытуды қамта
масыз еткен жөн. Осы орайда, төмендегідей дидактикалық талаптарды
ескеру қажет.
1. Өзіндік жұмыс жүйесі негізгі дидактикалық міндеттерді шешуге,
білім алушылардың танымдық қабілеттерін дамытуға, олардың өз
бетінше білім алу, тереңдету және практикада қолдану қабілеттерін
қалыптастыруға бағытталуы керек.
2. Өзіндік жұмыс-оқытудың мақсаты мен мазмұны бойынша әртүрлі
болуы керек, сонда ол студенттердің іскерліктері мен дағдыларын
қалыптастырады.
3. Сабақтастық принципі, қажеттілік және оқу принципі қанағат
тандырылуы керек.
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