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Клиническая медицина 

Егемен еліміздің, әлеуметтік-саяси жә-

не басқа да салаларында түбегейлі өзгеріс-тер 

болып жатыр. Соның бірі – білім беру саласы. 
Қай кезеңде болмасын жас ұрпаққа білім мен 

тәрбие беру қоғам алдындағы ең маңызды, 
жауапты, іс болып қала береді. Сондықтан 

мемлекетіміздің даму, жаңару жолындағы 
жаңалықтары мен түрлі өзгерістері еліміздің 

білім беру саласына өз әсерін тигізуде. 

Білім беру саласы қызметкерлерінің 
мақсаты – бәсекеге қабілетті маман даярлау. 

Осы талапқа орай ізденімпаз оқытушының 
міндеті – оның сабақты түрлендіріп, студенттің 

жүрегіне жол таба білуі. 

Қазіргі кезде математика – ғылым мен 
техниканың көптеген салаларының дамуының 

теориялық негізі болып отыр. 40-жылдардан 
бастап кибернетика және информатика арқы-

лы медицина мен биологияға математикалық 
әдістер ене бастады. Биология мамандығында 

математика – адамдарға айналадағы әлемді 

тану және білу әдістерін, теориялық және 
практикалық мәселелерді зерттеу әдістерін 

қарастырады. Биологиялық процестер мен 
құбылыстарды түсіну және зерттеу үшін нақты 

ғылымның тұжырымдамалары мен тәсілдерін 

қолдануды қажет етеді. 
Физикалық, химиялық, биологиялық 

эксперимент нәтижелерін өңдеу үшін матема-
тикалық талдау және модельдеу қажет. 

Осылайша, жаратылыстану ғылымдарындағы 
математикалық әдістердің рөлі айтарлықтай 

артып, математиканы тиімді пайдалану кез 

келген студентке қол жетімді болуы керек.  
ХХІ ғасыр енді «биология ғасыры» ғана 

емес, «математикалық биология» ғасыры деп 
аталады. Ол биофизика, биохимия, физиоло-

гия, цитология, радиобиология сияқты жалпы 

биологиялық пәндердің теориялық негізі 
болып табылады. Олар биофизикада, биохи-

мияда, генетикада, физиологияда, медицина-

лық аспап жасауда, биотехникалық жүйе-лерді 

жасауда анағұрлым дамыған. Математи-ка 

диагностикамен емдеудің жаңа жоғары тиімді 
әдістерінің пайда болуына ықпал етуде. 

Физикалық, химиялық, биологиялық, экспери-
мент нәтижелерін өңдеу үшін математикалық 

талдау және модельдеу қажет. Математика 
медициналық технологияда қолданылатын 

тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің дамуын 

негіздейді. Биомедициналық әдебиеттерді  
нәтижелі оқу үшін, статистикалық әдістерді 

дұрыс талдап қолдануымыз қажет. Осылайша, 
жаратылыстану білімінде математикалық әдіс-

тердің рөлі күрт өсуде және де жоғарғы оқу 

орындарында математиканы оқыту кез келген 
студентке қолжетімді болуы тиіс [1]. 

Күрделі биологиялық процестер мен құ-
былыстардың математикалық модельдеу рәсім-

дерін талдауда студенттер бірнеше әдіс-термен 
тығыз байланыста жұмыс жасайды. Биофизик 

маманынан биологияға, физикаға және мате-

матикаға тән схемалармен және логикалық 
тұжырымдамаларды бір мезгілде меңгеруді 

талап етеді. Кез келген маманға соңғы жетістік 
деңгейінде қалу қиынға соғады себебі, жаңа 

ғылыми зерттеулер қарқынды өсіп келе жатыр. 

«Өмірге білім беру» парадигмасынан «бүкіл 
өмір бойы білім алу» парадигмасына көшу 

арқылы [4], мотивациялық даярлықты және 
құзыреттілікті өз бетінше қалыптастыру қабіле-

тін дамытуымыз қажет. Жоғары оқу орнын 
бітіргеннен кейін бітірушінің жұмысының та-

бысты болуы, алған білім-дерін жетілдіру және 

оларды тәжірибе жүзінде қолдану ғана емес, 
сонымен қатар бастапқы білім қорын үнемі 

толықтыру және сол арқылы өзінің кәсіби 
деңгейін арттыру қабілетіне байланысты [3]. 

Дегенмен, соңғы жылдары студенттердің 

математика сабақтарынан дайындығының жал-
пы жоғары деңгейде емес екенін және олар-

дың математика саласындағы білім сапасының 
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төмендігімен түсіндіріледі. Бұл жағдайдың бір-

неше себептері бар. 

Айта кету керек, ішкі мотивация жоғары 
деңгейінде болса курстық материалдарды са-

палы игеруге болады. Әрбір студент болашак 
мамандығына астарлы қарамауы керек. Оған 

үйретілетін ережелер, теориялар, мысалдар 
және заңдарда өзін «тануға» мүмкіндігі болуы 

керек. Егер олай болмаған жағдайда, студент 

емтихан немесе сынақ тапсырғаннан кейін оны 
тез ұмытады. 

Биологияда математиканың бірнеше 
бөлімдері кеңінен қолданылады: ықтималдық-

тар теориясы мен математикалық статистика, 

дифференциалдық теңдеулер теориясы, 
дифференциалдық геометрия және жиындар 

теориясы. Сондықтан Математиканы оқытуда 
практикалық жағы да маңызды болғандықтан 

биологтар бірнеше  әдістерді білуі тиіс: 
 логикалық және алгоритмдік ойлау 

деңгейін жетілдіре отырып, математика пәні 

бойынша алған білімін биологиялық есептерді 
шешуде қолдана білуі тиіс.  

 формуланы, теоремаларды, ережелерді 
есеп шыгаруда қолдана білуі; 

 ықтималдықтар теориясы мен матема-

тикалық статистикаға негізделген биологияда 
жиі қолданылатын деректерді өңдеу тәсілдерін 

игеріп, олардың қолдану облыстарын жете 
меңгеруі тиіс.  

 зерттеудің сапалы математикалық әдісте-
рін таңдай білу және қолдана алу; 

 есептеу машиналарын пайдаланып 

сауатты есептеулер жүргізе білу; 
 алынған нәтижелерді болжам жасауға 

және шешім қабылдауға пайдалана білу. 
Осылайша, биология мамандығының 

студенттері математиканы «игеру» барысында 

олардың болашақ кәсіби қызметіне, керекті, 
нақты материалды қамту қажет. Математика-

лық әдістерді меңгеру үшін әрбір әдіс түрле-
ріне жаттығулар жүйесі дұрыс құрастырылуы 

керек. Биологияның дамуы мен биологиялық 

құбылыстарды түсіну үшін нақты ғылымдар мен 
тәсілдерін қолдану қажет [2]. 

Бүгінгі математиканы оқыту дегеніміз 
бұл – ақпаратты қамсыздандыру; тақырыптар 

мазмұнының ғылымилығы; оқу материалының 
жеткіліксіздігі және студентке меңгеруіне 

түсініксіздігі; жаңа оқулықтар мазмұнының 

күрделілігі; кейбір есептерді шешу барысында 
студенттер білімін деңгейлеп оқытудың 

қажеттілігі. Осындай қиыншылықтарға қара-
мастан қоғам математикалық білімнің жетіс-

тіктеріне сын тұрғысынан қарайды. Математи-

калық әдістерді меңгеру үшін әрбір әдіс 

түрлеріне жаттығулар жүйесі дұрыс құрастыру 

керек. моделдердің көмегі арқылы математика 

өзімізді қоршаған ортада өтетін процестерді 
зерттеу мүмкіндігін береді, ал модельдеудің 

негізгі кезеңдері есептің қойылу шарты мен 
мақсатына қарай анықталады. Есептің қойы-

лымында берілген бастапқы мәліметтермен 
қатар мақсатын анықтау және объектіні немесе 

процесті талдау анық көрсетілуі қажет. Ең 

бастысы модельдеу объектісін анықтап, нәти-
жеге не болу керек-тігін түсіну қажет [3]. 
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The main trends in the development of modern biology, requirements for university graduates are described. 
The problems of teaching disciplines of the mathematical cycle among students-biologists are analyzed. The place and 
role of courses on mathematical statistics in personnel training, shortcomings of the available educational literature, 
requirements to the modern textbook on mathematical statistics are described. 
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