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Šobrīd visā pasaulē aktuāli ir jautājumi par izglītības sistēmas pilnveidošanu un kvalitātes 

uzlabošanu. Augstskolai mūsdienās ir jābūt gatavai piedāvāt jaunietim tādu izglītību, lai viņš būtu 
konkurētspējīgs šajos jaunajos darba apstākļos, tāpēc augstskolas galvenais uzdevums šajā pārmaiņu laikā ir 
garīgā darba prasmju attīstīšana, izzinoši pētnieciskās attieksmes un prasmju veidošana jaunajā speciālistā. 

Reaģējot uz straujajām pārmaiņām, augstākās izglītības iestādes Latvijā pilnveido studiju programmu 
saturu, uzlabo studiju kvalitāti, nodrošinot izglītības sistēmas modernizāciju, būtiski uzlabojot pamatus 
mūsdienīgu zināšanu un kvalifikāciju apguvei. 

Matemātikas izglītības procesa vadīšanu augstskolās var skatīt divos virzienos: studiju programmas 
izveide un studiju procesa norises organizēšana. Pamatojoties uz studentu aptaujas rezultātiem un docētāju 
novērojumiem, studentu iepriekšējās sagatavotības līmeņa matemātikā un mācīšanās stila apzināšanas 
nepieciešamība ir aktuāla gan pilna, gan nepilna laika studentiem.. 

 Augstākās izglītības kvalitāti veido atsevišķu studiju priekšmetu programmu kvalitāte. Studiju 
programmās ietilpstošo priekšmetu lietderība un to nepieciešamais apjoms tiek vērtēts pēc tā, kādu 
ieguldījumu attiecīgais priekšmets sniedz programmas kopējo studiju mērķu sasniegšanā. Kā zināms, dabas 
zinātnes (matemātika, fizika, ķīmija) ir inženierzinātņu bāze. Matemātikas priekšmeta studijas veido noteiktu 
daļu visu augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības studiju programmu satura. Tāpēc matemātikas 
izglītības kvalitāte ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai.  

Matemātikas izglītības attīstību augstskolā šobrīd nosaka: 
• zems studentu iepriekšējās sagatavotības līmenis matemātikā; 
• darba tirgum nepieciešamās kompetences; 
• paradigmu maiņa izglītībā; 
• izglītības kvalitāte ES vienotajā izglītības telpā u.c. 

Augstākajai izglītībai ir jāatbilst mainīgajam darba tirgus pieprasījumam. Lai arī vairums absolventu 
atrod darba iespējas, ir pazīmes, kas liecina par neatbilstību starp augstākās izglītības iegūto rezultātu un 
darba tirgus prasībām. 120 lielo un vidējo uzņēmumu darbinieku aptauja parādīja, ka pastāv nesaderība starp 
augstākās izglītības iestāžu un darba devēju prioritātēm, „Kamēr izglītotāji pievērš vairāk uzmanības, lai 
studentiem iemācītu teorētiskos principus un nepietiekamu uzmanību pievērš sociālo iemaņu apgūšanai, 
darba devēji sociālās iemaņas un teorētisko principu praktiskās pielietošanas māku vērtē daudz augstāk nekā 
tikai teorētisko principu zināšanu” [1]. 

Matemātikas studiju procesu augstskolās ietekmē vairāki tā sauktie iekšējie faktori:  
1) būtiskas atšķirības gan zināšanu, gan mācīšanās iemaņu līmenī studējošo vidū; 
2) neviendabīga studējošo vecuma struktūra, īpaši nepilna laika un maģistra studiju programmās; 
3) dažādi mācīšanās stili; 
4) motivācijas trūkums studentiem, kuri nav ieinteresēti studiju procesā un zināšanu apguvē; 
5) lielas studentu grupas, kas ierobežo mācību metožu dažādošanu; 
6) ierobežots kontaktstundu skaits dabas zinātnēs tehniskajās augstskolās u.c. 

Minētie apstākļi nosaka nepieciešamību izvēlēties efektīvas mācību metodes, paņēmienus un resursus 
un izmantot tos studiju procesā, lai īstenotu studiju programmā noteiktos mērķus un uzdevumus. 

Lai uzlabotu studiju procesa kvalitāti dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, plānots 
modernizēt matemātikas un fizikas studiju procesu LLU, pilnveidojot attiecīgo studiju kursu 
programmas, mācību metodiskos materiālus(uz jaunākajiem pedagoģijas sasniegumiem un modernām 
prezentācijas tehnoloģijām balstītu mācību materiālu izstrādāšana), kā arī modernizējot mācību materiālo 
bāzi.  
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Matemātikas studiju programmas pilnveide ietver sevī esošās programmas apjoma, satura un 
iegūstamo kompetenču izvērtēšanu. 

Tāpēc matemātikas studiju programmas un didaktika jāpilnveido, balstoties uz IKT (veltot lielāku 
vērību matemātikas pielietojumam, t.sk., izmantojot IKT),un izveidojot uz modernām tehnoloģijām balstītu 
mācību materiālu izveidi un nodrošinot to pieeju internetā. 

Tehnisko fakultāšu studentiem visos 4 semestros praktisko nodarbību daļa tiks papildināta ar 
laboratorijas nodarbībām, kurās studenti apgūs programmu paketi MathCad un šīs paketes izmantošanu 
matemātiku uzdevumu risināšanai ( īpaši sarežģītāko, ko apgrūtinoši risināt ar „roku”). 
Lai nezustu studentu pamatiemaņas uzdevumu risināšanā un viņi labāk to saprastu, laboratorijas darbos tiek 
pārbaudīti praktiskajos darbos atrisinātie uzdevumi un tiek risināti daudz sarežģītāki uzdevumi, kas prasītu 
daudz laika, risinot tos uz „papīra”. 

Šajā programmā ir teorijas daļa; daži pilnīgi atrisināti uzdevumi ar paskaidrojumiem; uzdevumi 
laboratorijas darbiem un mājas darba uzdevumi, kuriem ir dotas atbildes. 

Mācību līdzekļa pirmā daļa satur šādas augstākās matemātikas nodaļas: lineārā algebra, funkcijas un 
robežas, viena argumenta funkciju diferenciālrēķini, vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini. 
Mācību metodisko materiālu veidošanā ievēroti progresīvākie atzinumi augstskolu didaktikā, piemēram: 

• Informācijas sistemātiskums un secīgums; 
• Satura un valodas atbilstība klausītāju sagatavotības līmenim; 
• Katras tēmas izklāsta īss kopsavilkums, saistīts ar iepriekšējo un turpmāko saturu, veidojot 

saikni starp iepriekšējo pieredzi un jauno situāciju; 
• „No mācīšanas un pārbaudes uz patstāvīgu mācīšanos un pilnveidošanos”; 

Pateicoties lekciju konspektiem, uzdevumu risinājumu paraugiem, uzdevumu risināšana testiem, 
praktisko darbu aprakstiem, metodiskajiem norādījumiem, kas tiktu izveidoti elektroniski, rastos papildus 
iespēja: 

• Studentiem labāk apgūt studiju priekšmetus; 
• Pasniedzējiem vairāk ievietot internetā sagatavoto informāciju, kuru nevar sniegt studentiem 

lekcijās laika trūkuma dēļ;  
• Atvieglot darbu pasniedzējiem nodarbībās un to sagatavošanā, izmantojot IKT mācību 

materiālu attēlošanā un nepārtrauktā to uzlabošanā; 
• Internetā izvietot materiālus, kas ievērojami atvieglotu studijas tiem studentiem, kuri strādā un 

nevar regulāri apmeklēt lekcijas; 
• Studējošajiem iegūt prasmes un ieradumu IKT plaši pielietot savā ikdienas darbā, apgūstot e-

materiālus. 
Tātad, izmantojot IKT iespējas matemātikas studiju programmas īstenošanā, mēs ne tikai atvieglosim 
pasniedzēju darbu, padarīsim interesantāku un efektīvāku studiju procesu, bet arī būtiski uzlabosim 
augstākās izglītības kvalitāti un  jauno speciālistu sagatavotības līmeni daba tirgū. 
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Chernyayeva, S., Jegere, I. USE OF ICT IN TEACHING MATHEMATICS 

It is known that science (mathematics, physics, chemistry) is the basis for engineering. Thus the quality of mathematical education 
is one of the key elements in the provision of qualitative higher education. At the moment the education of mathematics in the 
higher educational establishments is determined by:  

The low level of the previous knowledge in mathematics; 
Competences required by the labor market; 
The change in paradigms in education; 
The quality of education in the single EU space. 

The higher education has to correspond to the changing requirements of the labor market. The major part of the graduates are able 
to find work possibilities but there are some signs showing the inconsistency between the results received at universities and the 
labor market requirements. There were questioned 120 workers of major and medium companies and the results lead to the 
conclusion that there is incompatibility between priorities of the higher educational establishments and employers. ‘The educators 
are tended to teach to their students theoretical principles and the social skills are left neglected while the employers look for the 
employees with abilities to use social skills and the practical implementation of the theoretical knowledge (and not just plain 
knowledge of theory).’ (Pauna D., Krēsliņš K. Augstākā izglītība un darba tirgus Latvijā. R., 2001). 
At the moment the education of mathematics in the higher educational establishments is determined by many inner factors: 

1) heterogeneous knowledge and study level among students; 
2) heterogeneous age structure (especially in part-time and master studies); 
3) different learning styles; 
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4) the lack of motivation; 
5) big student groups (which does not allow the variation of teaching methods); 
6) restricted number of lectures in Science subjects (in technical higher schools).  

The mentioned factors require choosing effective study methods, approaches and resources. In order to improve the quality of study 
process in Science and technology subjects it is planned to modernize the study process of Mathematics and Physics in LLU. 
The study programs, methodological materials and study materials are to be improved and developed.  
The improvement of the study program of Mathematics contains the evaluation of the present program, contents and the 
attainable competences.  
Thus, the mathematical study programs and didactics have to be improved taking into consideration ICT (paying more attention to 
the application of mathematics) the study material has to be improved based on the modern technologies and it has to be available 
on the internet.  
Keywords: mathematics, mathematical studies in the higher educational establishments, learning style 

 


