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ТАРЫХ ЖАНА МАДАНИЯТ ЖЫЛЫНА, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮГҮНҮН
25 ЖЫЛДЫГЫНА, ҮРКҮН ОКУЯСЫНЫН 100 ЖЫЛДЫГЫНА, А. ЧОРОБАЕВДИН 120 ЖЫЛДЫГЫНА,
С.НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН 20 ЖЫЛДЫГЫНА
АРНАЛГАН «БИЛИМ БЕРҮҮ, ТАРЫХ ЖАНА МАДАНИЯТ – ӨЛКӨНҮН ӨНҮГҮҮСҮНӨ
ӨБӨЛГӨ» АТТУУ ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯНЫН
МАТЕРИАЛДАРЫ
ПЕДАГОГИКАЛЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК ИЛИМДЕР
ТОГОЛОК МОЛДОНУН «КЕМЧОНТОЙ» ПОЭМАСЫН ОКУП-ҮЙРӨНҮҮДӨ БАШКЫ КАРАЖАТТАР ЖАНА
АЛАРДЫ “БАЛДАР АДАБИЯТЫ” ДИСЦИПЛИНАСЫНДА КОЛДОНУУ
Абдраева Н.Э.
Абдраева Назгүл Эркебековна – улук окутуучу, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Аннотация. Бул макалада заманыбыздын заманчы акыны, таланттуу жазуучу Тоголок Молдонун «Кемчонтой» чыгармасын педагогикалык факультетте окутуунун башкы каражаттары сунушталды. Бул чыгарма аркылуу башталгыч класста
балдар жакшы, жаман деген эмне экендигин, адеп башаттарына ээ болушат.
Көрөңгөлүү кыргыз эли байыртадан бери эле балдардын тарбиясына олуттуу көңүл буруп келишкен. Кыргыз ичинен
чыккан таланттуу акындардын бири, алгачкы кат-сабаты жоюлган таланттуу залкар – бул Тоголок Молдо болуп эсептелет.
Ал кандай гана темада жазбасын тандалган теманы майын чыгара ийнине жеткире окурмандарга ачып берген.
Тоголок Молдонун «Кемчонтой» поэмасын окуп-үйрөнүүдө башкы өздөштүрө турган нерселер:
 бул чыгарманын сатиралык табияты жана сатира, юмор, какшык түшүнүктөрү;
 «Кемчонтой» сатиралык поэмасынын бүгүнкү күндөгү актуалдуулугу;
 адам мүнөздөрү;
 акылмандык жана кем акылдык түшүнүктөрү
Студенттер топторго бөлүндү.
1-топ: Сүйлөөчү топ: Поэма боюнча мазмундук талдоо берүү «Кемчонтой»
2-топ: Түзүүчү топ: Кластерлерди түзүү жана анын жообун берүү.
Бул сабак поэмадагы образдардын айланасында болот.
1-топ: Сүйлөөчү топ: Тоголок Молдо – адам мүнөздөрүн терең ачып, коомго терс көрүнүштөрдү, элдик этикага туура
келбеген нерселерди шылдыңга алган. Мында акылдуулук жана акмактык салыштырылат. Дал ошол Кемчонтой ылакап
болуп, турмуштук көрүнүш катары кемчонтойлук азыркы кезге чейин айтылып келет. Поэмадагы башкы нерсе – адамдардын образын ачуу.
1-сүйлөөчү: Кемчонтойдун теги мындай: Атасы казы айтылуу, адамдан чыккан бу бир куу.
2-сүйлөөчү: Бир сөзүнөн кайтпаган, парасыз сөз айтпаган, акыйкат бүтүм кылбаган, сөзү ордуна турбаган.
3-сүйлөөчү: Кемчонтой мындай чыкты: Атадан калган бар малын, сапырып чачып жоготкон.
4-сүйлөөчү: Бала кезден келесоо, өз акылы такыр жок, ар кайсыны бир айтып, сөзү орой, оозу шок.
5-сүйлөөчү: Эшегин айтат атым деп, эс-акылы жогунан, энесин айтат катын деп.
6-сүйлөөчү: Адам десе санда жок, ага-тууган анда жок.
7-сүйлөөчү: Айткан кебин унутат, акмактыгы жанда жок.
8-сүйлөөчү: Нандын атын унутуп, Кемчонтой айтат: «жалпак» - деп, калпагын айтат: «байпак» - деп, байпагын айтат:
«талпак» - деп ж.б. ушинтип студенттер текстти пайдаланып Кемчонтойдун терс сапаттарын бүт айтып чыгат. Анын анын
тескериси болгон Багдагүлдүн адамдын сапаттарын белгилейт.
1-сүйлөөчү: Багдагүлдүн теги мындай: Атасы малды жакшы көрүп, кызына калың алып жеп алат.
2-сүйлөөчү: Багдагүлдүн сапаттары: акылмандыгы, тапкычтыгы, атасын, салтты кыя албастыгы.
3-сүйлөөчү: Багдагүлдүн амалы: Тамактын бир күн тузун ачуу шор кылат, бир күнү кем кылат, бир күнү суюк – ашы
суу.
Ошентип андан аркы окуялары ырааттуу түрдө айтылып, сюжет белгилүү болот.
2-Түзүүчү топ төмөнкүдөй кластерлерди түзөт.

Кемчонтой

«Кемчонтой» поэмасындагы башкы
кейипкерлер

Кемчонтойдун атасы

Багдагүл
Багдагүлдун
атасы

Сүрөт 2.2. «Кемчонтой» поэмасындагы башкы кейипкерлер

эси жок

көпкүлөң

ойлонбойт

чырлуу
келесоо

акылсыз

Кемчонтой
эс тутумсуз

ишенчээк

Сүрөт 1 «Кемчонтой» поэмасындагы Кемчонтойдун сапаттары

10

акылдуу

намыскөй
сулуу

кайраттуу
эрктүү

кыраакы

Багдагүл

чебер

тапкыч

Сүрөт 1.2. «Кемчонтой» поэмасындагы Багдагүлдүн сапаттары
Жогорудагы кластерден максаты – студенттердин өздөштүрүүсүн байкоо, тексти кайра бир эске түшүрүү, адамдардын
сапаттарын анализдөө, аларга баа берүү, өздөрүн жаман сапаттардан оолак кармоого аракеттенүү жана болочок окуучуларына бул чыгарманы окутууга даярдык жаратуу.
1-топко суроолор:
1) Кемчонтойдун тарбиясы эмнеден бузулду? Неге ал акылсыз болуп чыкты?
2) Кемчонтойдун чын эле акылы кемби? Эркеби? Жалкообу? Же мунун баарын атайын жасайбы?
3) Эмне үчүн каармандын аты – Кемчонтой? Кемчонтой аркылуу автор эмнени айткысы келген?
4) Акыл менен иш кылат,
Адамдардын жетиги.
Эмгек болот өмүрдө,
Адамдардын кесиби, – деген саптардын тегерегинде кеңири ой жүгүрткүлө.
5) «Акылмандуулуктун даңазаланышы» деген темада оозеки дилбаян айтуу.
6) Турмуштагы кемчонтойчулук жана бБүгүнкү күндүн кемчонтойлору.
Алардын жооптору алынат жана талданат, топтун ар бир мүчөсү ойлорду толуктап турат.
Андан соң текстти бир нече бөлүктөргө бөлүп, аларга өзүнчө тема коюу тапшырмасы аткарылат.
Кийинки жумуш айрым сөздөрдүн лексикалык маанисин талдоого багытталат. Алар:
казы – эски убактагы сот сыяктуу адамдар
буламык – кичинекей балдарга куурулган ундан май кошуп бышырган тамак
эсер – жеңил ой, эссиз
талкан – куурулган дан
чеч – кырман сузганга ылайыкталган айры
«береке чечке» – кырман сапырып жаткандардын жанына баргандар, же өтүп бараткан жолоочулар ушундай сөз атат,
түшүм берекелүү болсун дегендик
жөнүк – жөнсүз, акылсыз
мала – айылдын бөлүгү
кожо – дин туткан, динге берилген, кызмат кылган киши
Эң аягында студенттер бул чыгарманын балдар үчүн кандай мааниси бар экендиги тууралуу сүйлөп беришет.
Жогорудагыдай элдик чыгармаларга же акын-жазуучулар иштеп чыккан элдик мурастарга азыркы окуучулар, студенттер өзгөчө маани берүүсү зарыл. Чыңгыз Айтматов мындай деп жазган: «Эгин эккендеги айтым» мен үчүн кандайдыр бир
ыйык дуба, азыркыча айтканда, манифест. Аталарыбыз өзүлөрүнүн бул дүйнөдөгү парзын ушул элдик айтым аркылуу
туюшса жана туюнтушса керек. Мен үчүн ата мурастарынын баары кундуу да, куттуу да ыйык таберик.
Азыркы мезгилде эгиндин нан болгонго чейинки мээнетин ким билет да, ким туят? Же нанга жетүүгө жан үрөгөн
адамдардын эмгегин ким билип, ким баалай алат?
Демек, макаланын аягында айтаарыбыз, Тоголок Молдонун «Кемчонтой» чыгармасы бүгүнкү күндө дагы өз маанисин,
нарк-насилин жоготпой келе жатат жана мугалимдерге балдарды тарбиялоодо зор таяныч катары кызмат кыла берет деп
терең ишенебиз…
Адабияттар
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PECULIARITIES OF TEACHING STUDENTS SAVING ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT OF ENERGY
Abdybekova N.A.¹, Maatkaziev S.T.²
Abdybekova Nurmira Abdybekovna - The Kyrgyz state physical culture and sport academy, Bishkek;
Maatkaziev Samatbek Temirbekovich - The Kyrgyz state physical culture and sport academy, Bishkek.
Abstract. One of the main tasks of professional education at high school is to prepare professional qualification staffs. Nowadays,
when the globalization, developing the high technologies and social conditions dictate the priorities of the foreign language especially English as a means of communication, the question of the foreign language teaching methods changing have become more and
more important in Kyrgyzstan. By the way, with the aim of the state requirements imposed the level of training of academies and
universities graduates, there is a need to for practical fluency in written and oral language speech. Our task is to make learning not
only effective, but also fun, to engage students in the learning process to make them active participants studying World environmental problems.
Keywords: environmental sciences, speech activity, pre and post-text exercises, communicative method, model of teaching, tasks,
language aspect.
The article explains the general information about the peculiarities of teaching methods of saving environment and Sustainable
Development of energy not only Kyrgyzstan but in the world. The formation of speech activity of students in studying World environmental problems and development of energy at the English lesson is formed basis of communication. Authors made up and advised methodical ways of teaching saving environment, air pollution, ecological catastrophes and water pollution, harmony with
nature using situations and ecological terminologies. Teaching students to find the ways of global problems and to live in harmony
with nature: chemical pollution, air, water pollution using natural sources and forests. Building electrical stations in Kyrgyzstan is
helped to use water and electricity not only in our country but bordering countries too.
Therefore, Kyrgyzstan is a rural country holding the Tien-Shan and Pamir-Alai Range which is situated in Central Asia and
some of the highest and most beautiful peaks in the world: Pobeda (7436m) and Khan-Tengry (6995m) bordering China, and Lenin
(7134m) bordering Tajikistan. Agriculture accounts for about two-fifth of the value of Kyrgyzstan’s economic production. Live-stock
rising is the main agricultural activity which European countries can cooperate in natural sphere. Lake Issyk-Kul literally meaning
“hot lake” is said to be the world second-largest alpine lake or the second high-altitude lake in the world after the Titicaca in South
America. The lake never freezes even in the depth of the winter due to some thermal activity, strong winds, physics of deep water
and unique microclimate over the world [1, p.3-4].
Our students from the Kyrgyz state physical culture and sport academy study English at the second course. We teach students in
the field of physical culture to solve the Environmental problems learning English. We try to work students in pairs, individually and
in group at the English lesson. Organizing lesson in friendly atmosphere is more important beginning with warming-up. Working
with text is divided into three parts: pre, during, post. Development speech activities student consist of several types of working such
as situational teaching model, system of exercises, pre-text and post-text exercises.
Many foreign and native scholars attached great importance to the peculiarities of teaching speech activity in the language and
evaluated it as a product of human cognition.
Speech activity is one of the activities of man, understood Methodists as "active, focused, and mediated by the language system
and due to the situation of communication message transmission and reception process" [2, p.17].
According to researchers, V.A Kozyrev and V.D.Chernyaka during teaching in high school the student has to process a lot of
texts of different styles and genres, an important place in training activities and takes the production (creation) of texts. Educational
speaker must be able to change the role of communication, used in accordance with their varied means of expression [3, p.15].
Presidential Decree "On measures on state language development and improvement of language policies in the Kyrgyz Republic" from July 1, 2013 №155 identify priority measures and priorities for the development of language policy.
We try to examine the ways to improve foreign language teaching in the condition of non-linguistic high school. Students do
not have enough skills to use advanced speech activities: speaking, reading, writing and listening. These problems can be solved by
studying theoretical assumptions related to formation of mechanism of language skills in learning process. In practice, we need to
develop a set of effective, situational didactic teaching methods and system of exercises. The main exercises of situational teaching
are following:
Situational teaching “What would you do if …”
You were in the forest. What would you do if forest is firing? You think another person did it. Think about your story. The other student in the group is a policewoman. Tell her exactly what happened and how do you help to save the Environment especially in
the forest.
The first exercise “Ways of solution Environmental problems”
Students sit round facing the class, with her face to the board. One student goes out front board. Teacher writes a word connected with environmental problems on the board and students must define the word or give examples of its use – without saying the
actual words itself. As soon as he guesses the word the teacher writes another word up and so until a time limit. Students use these
words to make sentences: For example: I think water pollution …. I hope chemical and air pollution …. In my opinion ecological
catastrophes are .… Harmony with nature is.… Environmental Pollution Risk Assessment ….
The second exercise “Making up the funny text on theme: Sustainable Development of Energy”
The teacher explains the new theme to students and writes a sentence on a piece of paper connected with Sustainable Development of energy. She doesn’t show the sentence. Students continue the sentence but they can’t see the sentence before. Finally, after
the writing sentences all students open the paper. Teacher or one of the students read this funny text at the end of the lesson.
The fourth exercise “Giving definitions”
Teacher fixes a paper to each student’s back writing environmental problems. The students circulate around the auditorium.
They must find out by asking yes/no questions. They are using words such as saving environment, air pollution, ecological catastrophes and water pollution, harmony with nature using situations and ecological terminologies, chemical pollution, air, water pollution
using natural source, Chemical Pollutants and Its Influence on Health and forests. One of the students in the group gives definitions
of words other students must find it.
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They are not allowed to ask any one person more than 5 questions. As soon as somebody finds who/what he is, he tells the
teacher. If he is right he receives a new name tag, the student who has most names tag on his back during 25 minutes - is winner.
Remark: a list with suitable words: air pollution, ecological catastrophes and water pollution, harmony with nature using situations and ecological terminologies, chemical pollution, air, water pollution.
The fifth exercise “Describe the photos”
Teacher fixes photos of environmental problems on the board. The students circulate around the auditorium, take desired photos
and make up the sentence using the adjectives on the board. Students can begin the sentence with “I think”.
Pair work: Teacher divides students into several groups. 5 students in the group are experts and political leaders. Every group
can make oral and poster presentation to try to find solutions which are invited on the topics listed below supplemented by invited
talks by students-experts and political leaders. Topics: Infrastructures of Asian and European countries, Smart Energy technology of
XX century, save the Environment, 10 Ecological rules, climate, ways of solution chemical pollution, air, water pollution using natural sources and forests, building modern electrical stations.
At the end we want to say that this scientific research of teaching English can be used at high schools. It is also can be used increasing teacher’s qualification. Teaching students experimental groups to find the ways of global problems and to live in harmony
with nature should pay attention everyone using the following methods in the picture №3. Teaching result of experimental groups
had finished where students were had got competence: knowledge, ability, language skills. Competence and the results of modules
are given in the picture №1.
Picture №1
№
Competence
Module (1-4)

1. 1.

Knowledge

2. 2.

Ability

3. 3.

Language skills

1

2

3

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Picture №2

Teaching methods of studying process
Methods
IT-method
Team work
Interactive method
Project method
Research by the game
Discussion, debate

Practical lesson
+
+
+
+
+
+

Test, application, essay
+
+
+
+
+
+

Studying cause of environmental problems, saving environment, development of energy though English which influence on
human life, ideas of society. Students enrich their vocabulary. Through studying ecology and environment can be seen at what level
is the development of each language, how it (the language) is perfect and flexible. Of course, the study of these questions is one of
the urgent problems of speech culture in the modern language. This article describes the peculiarities of teaching students saving
Environment defines their innovative model.
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МЕЖКУЛЬТУРНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Абдыракматова Н.К.
Абдыракматова Назгүл Кусуевна – к.ф.н., ИГУ им. К. Тыныстанова, г. Каракол.
Аннотация. Статья посвящена основной цели обучения иностранному языку на современном этапе межкультурности. В
статье рассмотрены три измерения межкультурности: в контексте обучения и преподавания, процесс преподавания и
цель обучения.
Ключевые слова: Межкультурность, межкультурная компетенция, коммуникативный урок, цель обучения, целевая культура, чуждость.
Одной из основных проблем современного мира является понимание между нациями, народами. Отличное владение
иностранным языком недостаточно для успешной коммуникации. Зачастую люди, в совершенстве владея языком, тем не
менее, попадают в нелепые ситуации от недопонимания нравов, традиций, обычаев народа. На современном этапе изменились цели обучения языку. «Межкультурная компетентность» считается « расширенной глобальной целью обучения иностранному языку [4] и «межкультурное обучение путь к этой цели» [7].
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Понятие «межкультурность» в исследовании обучения иностранному языку объясняется неоднозначно. Межкультурность – это взаимодействие между разными культурами. Межкультурность на уроке иностранного языка…? Возникают
следующие вопросы:
1. Каковы важнейшие составные части межкультурности на уроке иностранного языка?
2. Подходящая методология: как нужно учить?
3. Что понимается под культурой?
4. Почему в употреблении иностранного языка огромную роль играет информация о культуре?
5. Как можно описать компоненты межкультурной компетенции?
Межкультурность сегодня определенно является целью обучения второго иностранного и иностранных языков вообще. Систематическое описание компетенций проблематика родной и целевой культуры. Овладение иностранным языком
заметно отличается от изучения родного языка. Родной язык мы изучаем в социальном и культурном контексте, т.е. изучается не только функционирование языка как системы, но также и использование языка. В процессе обучения родного языка
одновременно с лингвистической компетенцией приобретается и коммуникативная компетенция. Процессы обучения культуре могут проходить с одной стороны на незапланированном, неформальном, спонтанном уровне в непосредственном
контакте с культурой, С другой стороны они проходят на формальном, запланированном в уровне, как подготовка к межкультурной коммуникации, например на уроке иностранного языка. Значение межкультурного обучения для преподавания
иностранного языка сегодня неоспоримо.
Приобретение знаний о другой культуре и развитие межкультурной компетенции могут быть обозначены, как "третичная социализация". В первичной социализации мы представлены, как часть семьи, во вторичной социализации мы становимся частью более широкой среды и общества. В третичной социализации, наконец, мы учимся перемещаться за пределами нашего общества, происхождения или культуры[1;49-58].
По аналогии изучения иностранных языков, мы исходим из того, что как правило, во второй, третьей целевой культуре мы не
становимся «коренными», но приобретаем частичную компетенцию, которая позволяет нам оставаться узнаваемыми, как иностранцы. Существует причина полагать, что число других культур, с которыми мы знакомы, повышает нашу гибкость в обращении с чуждостью, и мы легче и быстрее знакомимся с другими культурами. Очевидно, что существует универсальная основополагающая компетенция, которая позволяет нам обращение с чуждостью, которую можно тренировать.
Нужно отметить, что межкультурные контакты это всегда процессы преподавания и обучения. При этом все изученное нами, определяет наш подход к дальнейшим межкультурным коммуникационным процессам. Постепенно устанавливается общая межкультурная компетенция (а также частичная культурная компетенция культур для каждой "второй" - или
"другой" культуры). Интересный вопрос, можно ли смоделировать межкультурные коммуникационные процессы обучения
без фактического культурного контакта?
Исследователь межкультурной коммуникации, профессор Венского университета К. Бёрге-Бёкманн рассматривает
межкультурность в контексте преподавания второго иностранного и иностранных языков и выделяет три измерения межкультурности: а именно в контексте обучения и преподавания, процесс преподавания и цель обучения [2;19].
Первое измерение: в контексте преподавания и обучения. Мы получаем важную часть нашего культурного кондиционирования с помощью формальных и неформальных процессов преподавания и обучения, которые расширяют культурную
специфику. Некоторые многовековые традиции преподавания определяют, как разработаны ситуации преподавания и
обучения во втором иностранном и иностранных языках. Это означает, что использование определенных методов обучения
наводит на мысль об учебнике, транспортируем культурную информацию, создающем, межкультурные ситуации, несмотря на то, что нет ни одного представителя другой культуры. Трудности, возникающие на данном этапе, недостаточная квалификация преподавателей, недостаток времени преподавания или ресурсов, причина которых возможно кроится в большом количестве студентов. Это все связано с субъективными проблемами обучающихся. К этому можно отнести и недостаточное привыкание к коммуникативному уроку иностранного языка. Во многих случаях коммуникативный урок иностранного языка, кажется, настолько расходится с местной образовательной культурой, где «культура» в этом контексте
подразумевает не только географическое положение, но и конкретную культуру определенных учреждений и социального
мира.
Второе измерение: процесс преподавания и обучения. Что вообще происходит при межкультурном процессе преподавания и обучения? В отличие от многих процессов обучения, мы можем сказать аддитивно, как приобретение дополнительных знаний и навыков. Так как этот процесс затрагивает собственную культурную идентичность, затрагивает относительно
глубокие слои личности, он может протекать отчужденно, кризисно и конфликтно, даже резко. До сих пор ставится вопрос
как «естественные» модели взаимодействия, при этом вновь приобретенные модели интерпретации и взаимодействия могут
быть безопасны, по крайней мере, на начальном этапе?
Также при межкультурном обучении приобретаются новые знания. Многое из этих знаний, не только декларативно,
но и процедурно, это не только отдельное содержание, но, по сути, речь идет о структурировании организации и применении новых знаний так, чтобы можно было пройти через метапознавательные процессы. Обучение иностранным языкам
приводит обучаемых к контакту с новым для них языком и тем самым обеспечивает связь между участвующими культурами, которые обычно называют «родной культурой» и «целевой культурой». Необходимость введения языковых форм в
культурном контексте начинается с очень простых языковых форм, например с приветствия[6].
Как проходит межкультурное обучение и как этот процесс преподавания и обучения может быть оптимизирован, по
крайней мере, для трех исследований и смежных областях практики, которые имеют важное значение: для преподавания
второго иностранного и иностранных языков, межкультурных тренингов.
Преподавание второго иностранного языка часто проходит (как уже упоминалось) при очень сложных культурных
условиях и наряду с языковыми целями выполняет также задачу интеграции культур, которая выходит за рамки преподавания языков. В последние годы все большую актуальность для второго иностранного и иностранных языков приобретает
дальнейшее расширение в области межкультурной подготовки.
Третье измерение межкультурности: цель обучения. Межкультурность между тем становится основной целью обучения второго иностранного и иностранных языков. Это в значительной степени, бесспорно, что важны не только лингвострановедческие знания, знания о целевой культуре, но и личностная характеристика, такие как эмпатия или толерантность.
Обучение иностранного языка не сводится к изучению грамматики, фонетики и лексики, это нечто большее.
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Ряд исследователей за рубежом подходят к определению межкультурной компетенции с бихейвиористической позиции и выделяют ряд поведенческих качеств личности, которые и составляют компетенцию при коммуникации с представителями иных культур [3;13]Ошибка! Источник ссылки не найден.. Среди таких качеств выделяются следующие:
 проявление уважения и позитивной оценки другого человека;
 лишённая предубеждений позитивная реакция на поведение другого индивида;
 принятие точки зрения собеседника, способность взглянуть на событие с его позиции;
 толерантность к неожиданному повороту событий, способность справиться с ранее неизвестной и неопределённой
ситуацией, не показывая своего замешательства.
Данная структура межкультурной компетенции является ограниченной и не учитывает многообразие культурных ситуаций, в которых человек может оказаться в процессе общения с представителями иной культуры. В данной модели не
выделены никакие культурологические элементы, а также знание языка и культурных фактов. С нашей точки зрения, наличие у личности только этих поведенческих качеств не может обеспечить познания культуры и формирования межкультурной компетенции, хотя данные качества можно рассматривать как условия эффективного межличностного общения и части
общей модели межкультурной компетенции.
М. Кнапп предлагает более совершенную и современную модель межкультурной компетенции, которую автор определяет, как «способность достигать в равной степени успешного понимания как представителей других культур и коммуникационных сообществ, так и представителей своей культуры» [5;181-205Ошибка! Источник ссылки не

найден.]. Исследователь выделяет следующие компоненты этой способности:

 знание моделей и коммуникативных действий и их интерпретации как в своей собственной, так и в изучаемой
культуре, а также в языке;
 общие знания об отношениях между культурой и коммуникацией, включая зависимость образа мыслей и
поведения от специфических для данной культуры особенностей мышления, а также различий между культурами,
которые определяются этими особенностями;
 набор стратегий для стабилизации взаимодействия, т.е. для решения возникающих в процессе коммуникации
трений и проблем.
Основным достоинством данного подхода является выделение двух взаимосвязанных сторон межкультурной компетенции личности – способность понимать родную и чужую культуру. Ещё одним положительным моментов представляется
установление связи между мышлением и поведением, что выводит межкультурную компетенцию на более осознанный и
культурологический уровень. В целом, модель К. Кнаппа в основном ориентирована на поведенческий аспект при общении
с представителями другой культуры и не подразумевает общения как обмена культурными смыслами, в ходе которого происходит понимание и познание культуры.
В качестве примера межкультурному обучению приводим план открытого практического занятия для студентов 4 курса, изучающих немецкий язык, как второй иностранный. Тема практического занятия: «Иностранцы в Германии, немцы за
рубежом. Цель: научить студентов толерантному отношению к другим нациям, преодоление стереотипов, уважение и понимание целевой культуры. На каждом уроке иностранного языка студенты узнают что-то новое: новые слова, грамматические обороты, как себя вести, и что нельзя категорически делать, чтобы не обидеть, не оскорбить своего партнера по коммуникации. Есть определенные табу, с которыми преподаватели должны познакомить своих студентов. (Приложение 1)
Таким образом, мы приходим к заключению, что у всех нас есть базовые основы межкультурной компетенции. Понимание чужой культурной среды принципиально не отличается от понимания своей родной культуры. Люди с хорошо
привитыми (внутрикультурными) навыками общения, следовательно, имеют меньше проблем с межкультурной компетенцией. Межкультурность не вторжение в другую культуру, а интеграция и понимание этой культуры.
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Приложение 1.
План открытого практического занятия
к.ф.н. Абдыракматова Н.К.
Тема: «Иностранцы в Германии, немцы за рубежом. Профессиональная жизнь хороша, семейная…»
Группа: ПИ/КИ-42
Цель урока:
 Студенты могут выразить свое отношение к прочитанному;
 студенты могут дать характеристику другим нациям;
 студенты могут упражняться в использовании новых слов и речевых оборотов;
 студенты могут научиться толерантному отношению к другим нациям.
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шаг/время

частичная
учебная цель
Начальная фаза
урока:
Brainstorming
Цель: пробудить любопытство студентов
к теме.

активность учащихся

активность учителя

материал

1.Студенты читают
название текста, делают
свои предположения о
содержании текста.
2.С. по фотографиям
определяют откуда
женщины?

текст
„Berufsleben
gut, Familienleben
schlecht“
S.95 Kursbuch

2. 15 мин.

С. отбирают
нужную информацию из
текста (селективное чтение) .

3. 10 мин.

1. Студенты
определяют к
кому относятся
предложения,
объясняют почему.

1.У. слушает ответы
студентов, в случае
необходимости, исправляет ошибки,
задает вопросы.

упр.13 S.94
Kursbuch

4. 10 Min.

Студенты называют определенные качества
своей нации

1. С. Читают текст самостоятельно.
2. Работа в группах:
Каждая группа работает
над своим текстом и
заполняет таблицу.
3.Пленум:
Студенты обсуждают
положительные и отрицательные качества
немцев и своих соотечественников.
1.Работа в парах:
С. Читают предложения
из упр. 13 обосновывают свое мнение, приводят аргументы из заполненной таблицы.
2. Пленум:
С. Сравнивают мнение
трех женщин о немцах
и отвечают на вопрос:
Почему мнение о
немцах такие разные?
Обсуждение на пленуме:
С. Отвечают на вопросы:
Какие Ваши соотечественники? Что вам
нравится?
Что не нравится?
С. используют следующие cлова и выражения:
Sie sind…
Ich finde, dass...
Die Frauen/Männer…

У.предлагает студентам по названию текста сделать предположения
о чем речь идет в тексте?
Определить из какой
страны эти женцины?
1.У.делит студентов
на группы, у каждой
группы свой текст
2. У. чертит на доске
таблицу.
3.У. записывает в таблицу результаты каждой группы

У. задает вопросы,
слушает ответы студентов

упр.14 S.94
Kursbuch

1. 5 мин.

тех. средства/
доп. материал

таблица

__________________________
КЕСИПКЕ БАГЫТ БЕРҮҮ ИШИНИН ПАЙДА БОЛУУСУ ЖАНА ӨНҮГҮҮСҮ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL CAREER GUIDANCE
Абдыракунова Ж.С.
Абдыракунова Жылдыз Сатаровна – п.и.к., К. Карасаев атындагы БГУ, Бишкек ш.
УДК: 37.047
Аннотация: Бул макалада кесипке багыт берүү ишинин пайда болуу тарыхы жана өнүгүү жолдору баяндалат. Кесипке
багыт берүү ишинин практикалык жактан өнүгүшү жөнүндө берилген.
Аннотация: В статье излагается история возникновения и пути развития профориентационной работы. Рассмотрено
развитие практики профориентационной работы.
Annotation: The article describes the history and the development of professional career guidance. The development practice of
professional career guidance has been examined.
Түйүндүү сөздөр: кесип, кесипке багыт берүү, өнүгүү, тандоо, политехнизм.
Ключевыеслова:профессия, профориентация, развитие, выбор,политехнизм.
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Кесипке багыт берүү ишинин алгычкы лабораториялары 1903-жылы Страсбургда (Франция) жана 1908-жылы Бостон
(АКШ) шаарларында пайда болгон.
Россияда кесиптик тандоо элементтери, качан гана «навигациялык» мектептер пайда болгондо, биринчи жолу XVII
кылымда пайда болгон. Алар окутуу үчүн ден соолугу чың, күчтүү жаштарды тандап алышкан. Андан кийин тандоо элементтери бара-бара адамдардын эмгек ишмердүүлүгүнө жайылтыла баштаган.
XIX кылымдын 70-80-жылдарынын аягында Россияда өдүрүштө өзгөрүш аяктайт. Капиталисттик рыногу дээрлик кеңейип, каписталисттик кредиттик система түзүлөт. Өндүрүүчү күчтөр тез өсө баштайт, өзгөчө пролетариат өнөр жайы. Бул
өсүп келе жаткан жаш муунду максаттуу жана уюшулган кесиптик даярдоо зарылчылыгын алып келген. Жашоонун мындай талаптары окуучуларды эмгекке үйрөтүүнүн башаты болуп калган.
XIX кылымдын 90-жылдары жаштардын кесип тандоо маселеси биринчи жолу көтөрүлгөн. 1897-жылы орустун жаңы
мезгилинин либералдык-буржуазиялык тарыхчысы, Петербург университетинин профессору Н.И.Кареевдин “Факультетти
тандоо жана университеттик курсту өтөө” деген китеби жарык көргөн. Бул китеп келечек билимин улантууда факультетти
тандоодо кыйынчылыкка дуушар болгон гимназиянын жогорку класстарынын окуучуларына арналган. Бирок бул дагы
жетишсиз болду. Жаштар келечектеги кесибин тандоодо дагы жардамдарды күтүштү.
1908-жылы Гарвард университетинин профессору Ф.Барсонс Бостондо (АКШ) өспүрүмдөрдүн турмуш жолдорун аныктоодо жардам көрсөтүү катары “Багыт берүү бюросун” негиздеген. Бюронун ишмердүүлүгүн кесиптик жүрүштүн башаты катары эсептесек болот. Бул учурда Россияда окуучуларга кесиптик багыт берүүнүн кээ бир маселелери менен айрым энтузиастпедагогдор алек болуп жатышкан. Алар бул багытта чет өлкөлүк тайжрыйбаны жана кесиптик идеяларды гана жайылтпастан,
окуучулардын кесиптик кызыгууларын, жаштардын шыктарын жана алардын тандоосунун мотивдерин да изилдешкен.
Кесиптик багыт берүүнүн практикасы да өнүккөн. Окуучуларды кесип тандоого даярдоо маселелери боюнча да макалалар жарык көрө баштаган. Бул макалалардын ичинен М.А.Рыбникованын “Орто мектептин курсун аяктоодо класстан
тышкаркы аңгемелешүүлөр үчүн темалар” макаласы да бар. Макалада кыздар гимназиясынын 7-8 класстарында сабактан
тышкаркы учурда кесип тандоо боюнча өткөрүлгөн аңгемелешүүлөрдүн тажрыйбалары чагылдырылган. Автордун айтуусу
боюнча бул аңгемелешүүлөр гимназисттерди “Келечекте ким болом?” деген суроонун үстүндө ойлонууга шыктандырган
жана аларды бир катар кесиптер менен жана аларга коюлган талаптар менен тааныштырган.
Н.К.Крупскаянын эмгектерин да белгилеп кетсек болот. Ал өзүнүн макалаларында окуучуларга кесиптик багыт берүү
максатында эмгек жана өндүрүш менен тааныштыруунун жолдорун баяндап кеткен.Ал эми “Элдик билим берүү жана демократия” (1915-ж.) деген китебинде ал америкалык мектептерде кесип тандоо боюнча “өзгөчө” кеңеш берүүчүлөр бар
экендигин айткан жана алар мектептеги окуучуларга байкоо жүргүзүү менен алардын шыктарын аныкташып, кайсы кесипке
көбүрөөк жараарын белгилешип, аларга кайсы кесип туура, ылайыктуу экенин көрсөтүшкөн.
Октябрь социалисттик революциясынын маалында басмадан окуучулардын кесиптик кызыгуулары жана алардын кесип тандоодогу мотивдери, идеалдары каралган жумуштар чыгарыла баштаган. Москвадагы Мугалимдер үйү педагогикалык музейи окуучулар үчүн 100дөн ашык кесиптер баяндалган популярдуу адабияттарды 1917-жылы чыгарууга милдеттендирилген. Бирок белгиленген план музей тарабынан ишке ашырылган эмес.
Октябрь революциясынан кийин өлкөдөгү билим берүү мекемелерине түп тамырынан бери өзгөрүүлөр киргизилди.
1918-жылдын 30-сентябрында ББАК мектеп жөнүндө декрет кабыл алып, Мамлекеттик агартуу комиссия -сы тарабынан
“РСФСРнын бирдиктүү эмгек мектептери жөнүндө Жобосу” иштелип чыгып бекитилген. Ушул Жобого ылайык мектептерде политехнизациялоо киргизилген, окутууну турмуш менен, өндүрүштүк эмгек менен байланыштыруу каралган. Ошентип, окуучулар, жаштар менен кесипке багыт берүү ишин алып баруунун неигиздери түптөлгөн.
П.П.Блонскийдин ою боюнча эмгек политехникалык мектеби окуучуларды заманбап техникага багытталуусуна үйрөтүп жана ошондой эле пайдалуу көндүм жана билигичтиктер менен камсыз кылуусу керектигин айткан. Ал мындай мектептерди окуучулардын өндүрүштүн илимий негиздери менен таанышып жана көп түрдүү кесиптерге багытталуусунун негиздери катары караган.
С.Т.Шацкий тарабынан уюшулган “Сергек жашоо” тарбия мекемесинде окуучулардын кесипти аң-сезимдүү тандоосундатарбиялануучулардын көп түрдүү коомдук пайдалуу иштердин чыгармачылык комплекстүүлүгүнө көңүл буруусун
белгилейт.
Ошентип, Н.К.Крупская, П.П.Блонский, С.Т.Шацкий, жана ошондой эле А.В.Луначарский, А.С.Макаренколор мектептин эмгек политехникалык мүнөздө болушунун зарылдыгын белгилешет. Алардын оюлору боюнча политехнизм – бул өндүрүштүн материалдык-техникалык базасын жана анын экономикасын үйрөнүү эле эмес, бул окуучуну ар тараптан өнүктүрүү каражаты жана аны келечектеги кесибин тандоосуна даярдоо болуп саналат. Кийинки кезде бул идея кесиптик багыт
берүүнүн мыйзам ченемдүүлүгүнүн бири катары ишке ашырылган.
Ф.Р.Дунаевский кесипке багыт берүүнүн өнүгүшүнө абдан зор салым кошкон. Ал өзүнүн ишинде адамдын инсандык
структурасынын динамикалуулугун абдан кенен ачып көрсөткөн. Буга байланыштуу ал кесипке багыт берүү маселеси динамикалуу проблема катары түшүнүктүү, адамдагы берилген потенцияны ойготуу, ачып көрсөтүү, өстүрүү көйгөйү катары
болуш керек деген. 20-жылдардын башында Дунаевский кесип тандоодо жана кесипке багыт берүүдө адамдын жөндөмдүүлүктөрүн аныкташ үчүн байкоо жана тест жүргүзүү методдорун колдонууну көтөрүп чыккан. Ага адамдардын жөндөмдүүлүктөрүн классификациялоо жана өнүктүрүү идеясы таандык жана ошондой эле адам баласынын ички түзүлүшүн иликтөө да таандык. Дунаевский ошондой эле профессионалдык прогрноздоо маселесин дагы көтөргөн жана кесиптердин классификациясын иштеп чыгарууга аракет кылган. Ошол учурда кесипке багыт берүү жана кесиптик жарактуулук иштеринин
профессияларды изилдөө боюнча айрым теориялык жана практикалык методдору аныкталган. Мисалы, анкеталык методу,
байкоо жүргүзүү методу, өзүнө-өзү байкоо жүргүзүү методу, эксперимент методу, статистикалык метод ж.б.
1925-жылы “Кесиптерди изилдөөнүн эмгектик методу” деген жыйнак жарык көргөн. Анын авторлорунун бири болуп –
И.Н.Шпильрейн саналат. Ал бул методдун жетишкендигин мындайча далилдейт, “изилдөөчү байкоо жүргүзүүдөн, анкета
жана статистика кылаардан мурун өзү кесип менен негизинен таанышат”- дейт.
30-жылдары да өлкөдө кесиптик консультация берүү бюролору жана лабораториялары түзүлүүлөрүн улантылган. Кесипке багыт берүү ишинде оң көрүнүштөр менен кошо кемчиликетр да байкалбай койгон эмес. Атап айтсак, тесттин зор
кудуретине ишенүү, аппараттык изилдөөнүн объективдүүлүгүн өтө жогору балоо ж.б.у.с.
Бирок профбюронун жана лабораториялардын ишмердүүлүгүндө дагы да болсо кемчиликтер калган: өспүрүмдөрдүн
өздүгүн кароодо механикалык мамиле жасалганы, профессионалдык тандоо маселесин психотехникалык көйгөй катары
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чектөөсү, башкача айтканда, өспүрүмдүн жөндөмдүүлүгүн эмпирикалык кесиптик консультация катары кароосу ж.б. Ошол
учурда биринчи жолу окуучуларга кесиптик багыт берүү ишинин системасын иштеп чыгуу активдүү түрдө кабыл алынган.
Макалалардан башка кесипке багыт берүү ишин чагылдырган теориялык жалпылоолор, жыйынтыктоолор жарык көрө
баштаган. Окуучулар арасында кесипке багыт берүүнүн жаңы жолдорун, формаларын, методдорун табуунун үстүндө иштер
жүргүзүлө баштаган. Мисалы, 1959-жылы В.В.Чебышева, О.И.Галкина, Л.М.Зюбиналардын “Орто мектептин окуучуларын
кесипке багыт берүүгө даярдоо жөнүндө” деген макаласы жарык көргөн. Макалада советтик мектептин кесипке багыт берүүнүн айрым баштапкы абалдары жана принциптери берилген. Ошол учурда окутуу жана тарбиялоонун турмуш жана өндүрүштүк эмгек менен байланышынын милдеттерин чечүү милдеттери да каралган. Кесипке багыт берүү мектептеги окуу-тарбия
процессинин составдуу бөлүгүг катары каралган. Окуучулардын кесип тандап алуусундагы эркиндиги өзгөчө белгиленген.
60-жылдардын биринчи жарымында көпчүлүк мектептерде окуучуларга кесиптик багыт берүү система катары калыптанган. Шаарларда жана райондордо кесипке багыт берүү иши максаттуу түрдө элге билим берүү органдары тарабынан
жүргүзүлө баштаган. 80-жылдары кесиптик адаптациялоо жаштарга кесиптик багыт берүү системасынын бир звеносу катары пайда болгон. Бирок ошондой болсо да кесипке багыт берүү маселеси изилдөөчүлөрдүн көңүлүн активдүү түрдө бура
алган эмес.
Ошентип XX кылымдын 90-жылдары кырдаал өзгөрүлгөн. 1991-жылы “Калкты иш менен камсыз кылуу жөнүндө”
мыйзам чыгып, ал мектептерде кесипке багыт берүүгө тыюу салган эмес, бирок аны мектептен калкты иш менен камсыз
кылуу кызматына акырындык менен которула баштаган. 1992-жылы “Билим берүү жөнүндө” мыйзам чыгып, дароо эле
мектептерди каржылоо кыскарган жана өзгөчө кесипке багыт берүү жаатындагылардыкы. Жыйынтыгында мектептик кесипке багыт берүү иши дээрлик бузулган.
Ошол учурдагы билим берүүдөгү реформага байланыштуу мектептеги кесиптик багыт берүүгө кызыгуулардын жандандырылышы байкала баштайт. Педагогдордун, ата-энелердин, психологдордун жана мектеп директорлорунун демилгелери менен айрым мектептерде кесипке багыт берүү иши жаңыртылган.
Кесиптердин баары адам баласына кызмат кылуу үчүн коомдо пайда болгон карым – катыш, муктаждыктын натыйжасында келип чыккан. Кесип XIX кылымдын аягына чейин кеӊири ойлоону жана пландоону талап кылбаган тема болуп эсептелчү. Балдары да атасынын кесибине окшош түрдөгү кесип тандай турганына ишенишчү. Эгер киши жыгач уста болсо,
анын атасы да балким жыгач уста болгон, баласы да буга окшош бир кесип тандоосу күтүлөт болчу. Техниканын өнүгө элегинде кесиптердин бири-биринен айырмачылыгы аз болчу. Индустриянын өнүгүүсү менен кесиптерде жаӊы түрлөр пайда
боло баштап, жаӊы иш мүмкүнчүлүктөрү чыкты. Мурунку коомдук структуранын бузулушу менен адамдардын кесиптер
жөнүндө маалыматы кеңейип, мунун натыйжасында кесип тандоо да татаалдай баштаган.
Кыргызстанда да акыркы жылдарда бир топ өзгөрүүлөр болуп, бул өзгөрүүгө жараша коомдун жаӊы адамын – жаӊы
кесиптердин ээлерин даярдай турган көптөгөн университеттер, факультеттер, окуу борборлору ачылды. Кыргызстандын
эгемендүү мамлекет болушу менен айрыкча акыркы беш жылда билим берүүдө жаңы типтеги мектептер, гимназиялар көбөйдү. Бул жаӊы типтеги мектептер - жалпы орто мектептер, гимназиялар, лицейлер, автордук мектептер, өздүк, мамлекеттик мектеп, кыргыз – түрк кыз жана эркек лицейлери, эксперименталдык мектептер болуп, бардыгы 28 түрдөгү мектептер
бар. Бул мектеп, гимназия, лицейлердин окуу программалары көбүнчө ошол мектептин коллективи тарабынан түзүлгөн. Бул
мектептерде окуучуларга кийинки жылдардагы коомдогу саясий, социалдык, экономикалык өзгөрүүлөргө жараша экономика, эсептөө техникаларынын негиздери, компьютердик билим ж.б. түрдүү кесиптерге даярдыктар берилет (Мирошниченко,
Иманкулова, 1996). Ар бир мектеп, гимназия өз алдынча программа кабыл алгандай эле, ар бир колледж, институт, университет, академиялар да өздөрүнө таандык программалар менен иштешет. Азыр Кыргызстанда ЖОЖдордун кайсынында кандай кесипке даярдай турганын билүү үчүн ар бир окуу жайын кыдырууга туура келет. ЖОЖдор жөнүндө абитуриентке жол
көрсөтүүчү маалымат китепчелерин жыл сайын чыгаруу, сатууга коюу зарыл. Акыркы жылдарда түрдүү окуу жайларынын
санынын көбөйүшү менен жаңы бөлүмдөр да ачылып жатат. Бирок кайсы окуу жайында кандай факультеттер, бөлүмдөр бар
экени жалпыга тегиз белгилүү боло элек. Информация жетиштүү болбогонунан, мектептердин бүтүрүүчүлөрү кайсы кесипти тандаарын билишпей, бир чечимге келүүдө кыйналууда. Көптөгөн кесиптердин эмне экендигин, бүтүргөндө каяктан
иш таба ала турганы тууралуу айрыкча айылдын жаштары элестете алышпайт. Орус педагогу Харламов кесипке багыттоодо
буларга көңүл буруу керектигин белгилейт: "Мектепти бүтүргөндөн кийин окуучулардын көбү өндүрүшкө киришет. Аларга
кесиптик багыт берүү үчүн коомдук пайдалуу эмгектин ар кандай түрлөрүн колдонуп, өндүрүштүн түрдүү тармагында өз
күчтөрүн жана жөндөмдүүлүктөрүн сынап көрүүгө мүмкүнчүлүк берүү керек" (Харламов, 1997, 358-б.). Кесипке багыттоодо окуучуларды ар кандай кесиптин түрлөрү, өзгөчөлүктөрү менен тааныштыруу зарыл. Бул окуу процессинде чечиле турган маселе. Окуучулар өмүрү өрнөк болгон кишилердин эмгек жолдору менен таанышат. Эң таасирдүү каражат болуп, кесиптер жөнүндө лекциялар, докладдар, аӊгемелешүүлөр, кесип тандоо кечелери, эмгек каармандары менен жолугушуу
эсептелет. (Харламов, 1997, 369-б.). Тигил же бул кесипти тандоодо ал кесип үчүн керек болгон кээ бир өзгөчөлүктөрдү,
кесиптин өзгөчөлүгүн, оӊой жана опурталдуу жактары,коомдогу орду жөнүндө баланын билүүсү зарыл.
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость использования ИКТ в образовательном процессе как фактор реализации инновационных подходов в обучении, в частности, создание электронных курсов по русскому языку для студентов и выпускников, анализируются возможности и перспективы использования электронного обучения, описывается
практический опыт разработки и внедрения электронных курсов по подготовке к вступительным экзаменам и электронный курс по академическому письму, который помогает студентам в овладении навыками письменной речи.
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Современное общество все чаще и чаще задает справедливый вопрос: каким должно быть современное обучение?
Безусловно, для подготовки нового человека, которого требует общество XXI века, обучение должно быть максимально
включенным в жизнь обучаемого, неформальным, мотивированным, на основе новых технологий, с возможностями быстрой актуализации, максимально близкой к реальности, результативным, индивидуализированным, гибким, с возможностью
учиться в любое время и в любом месте и, конечно, качественным.
Все это требует необходимости активного использования в образовательном процессе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которая вызывает особый интерес у педагогической общественности нашей страны. Cоздание
и использование электронных ресурсов является важным этапом обучения в учебных заведениях, обеспечивающий эффективную и качественную учебную деятельность студентов.
Благодаря ИКТ современный человек способен приобретать, сохранять и работать с любой информацию, творчески
применять ее в жизни, обучении и профессиональной деятельности, а также участвовать в процессах поиска и создания
новых знаний и разработки высоких технологий. В настоящее время ИКТ играют особую роль в повышении качества образования, ускоряя и делая более эффективным обмен информацией и знаниями между преподавателем и студентами. Исследователи также отмечают, что ИКТ облегчают процесс администрирования образования, обучения и предоставления учебных материалов.
За последние десятилетия в Кыргызстане проблема информатизации высшего образования также стала одним из приоритетных направлений в деятельности правительственных органов и фактором успешной реализации Стратегии устойчивого развития. На этом пути принимается немало важных и необходимых мер. Во всех Стратегических документах об образовании (Национальная стратегия устойчивого развития образования КР на период 2013-2017 гг., Концепция развития
образования КР до 2020 г., Стратегия развития образования в КР на 2012-2020 гг.,) отмечается, что главной целью является
создание условий для устойчивого развития системы образования путем эффективного использования внутренних и внешних ресурсов для повышения качества предоставляемых образовательных услуг. Среди перспективных задач развития образования указывается на применение различных подходов с использованием новых информационных технологий; обеспечение большей доступности образования для населения планеты путем широкого использования возможностей дистанционного обучения и самообразования с применением информационных и телекоммуникационных технологий.
Мировые тенденции показывают, что будущее за гибкими моделями образовательного процесса, в котором активно
используются различные средства, методы и технологии, в том числе и технологии e-learning. В мировой практике электронное обучение стало неотъемлемой частью современного образования.
В настоящее время во всех вузах Кыргызстана, в том числе в Иссык-Кульском государственном университете начаты
интенсивные поиски теоретического обоснования, методологических подходов и практической реализации новых форм,
содержания и методов подготовки студентов по использованию современных технологий учебно-воспитательного процесса, которые бы соответствовали реалиям и требованиям информационного общества. Тем не менее, несмотря на то, что на
сегодняшний день интернет-обеспеченность и его распространение гораздо лучше, чем 10 лет назад, в Кыргызстане редко
какие вузы используют он-лайн обучение, а тем более создают открытые образовательные ресурсы, доступные широкому
кругу населения. Хотя в мире известны примеры массовых открытых он-лайн курсов (МООС), предполагающих участие и
свободный доступ для всех желающих учиться на основе специальной компью-терной платформы, созданы Ассоциации
вузов, формирующих он-лайн платформу.
Все это требует необходимости активного использования в образовательном процессе, и в частности, в обучении русскому языку информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которая вызывает особый интерес у педагогов-руссистов
нашей страны. Cоздание электронных курсов по русскому языку является важным этапом продвижения электронных форматов
обучения в образовательную практику учебных заведений. Для обеспечения эффективной учебной деятельности студентов в
электронном образовательном пространстве возникает необходимость поиска новых, более эффективных путей организации
учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, и в частности, в обучении русскому языку.
Эта проблема особенно усугубляется еще и тем, что в последнее время в киргизском обществе заметно возрос повышенный интерес и спрос на русский язык. Как справедливо отмечает М.Д.Тагаев, активно функционируя в инокультурной
среде, “русский язык и русский мир стали частью ментального сознания и социального поведения нескольких поколений
киргизстанцев. Происходит процесс активного взаимодействия государственного и русского языков, каждый из которых
занимает свою нишу в новой cоциолингвистической ситуации. Несмотря на неоднозначную языковую ситуацию, сложившуюся в Киргызстане, русский язык по-прежнему остается основным средством доступа к научно-образовательным ресурсам, передовым технологиям и мировой информации” [6, с.11].
Образовательный и социально-экономический потенциал русского языка в нашем обществе настолько высок, что он
порождает мощные мотивы его изучения. Беседы, опросы и наши наблюдения свидетельствуют о том, что каждый школьник, каждый молодой человек начинает остро осознавать необходимость владения русским языком, который становится
одним из условий получения качественного образования, престижной работы, успешного профессионального и карьерного
роста. Особенно это ярко отражается в судьбе сотен тысяч наших соотечественников, живущих и работающих в России и
других странах СНГ, для которых знание русского языка, русской истории и культуры стало первой необходимостью для
успешного вхождения и адаптации к российской действительности. Статистика миграции показывает, что в настоящее время Россия была и остается основным трудовым иммиграционным направлением для киргизстанцев. Поэтому изучение русского языка имеет не абстрактное, теоретическое значение, а является для многих киргизстанцев неотъемлемой частью их
жизнедеятельности. В этой связи хочется привести слова президента Международной Ассоциации преподавателей русского
языка и литературы Людмилы Алексеевны Вербицкой, по мнению которой в последнее время наблюдается возрождение
интереса к русскому языку, проявляется прагматизм и сегодня более востребованы и конкурентноспособны те люди, которые хорошо знают русский язык.
Несмотря на тягу к изучению русского языка, его позиции в различных регионах Кыргызстана ослабевают вследствии
того, что почти повсеместно не хватает учителей русского языка и литературы, недостаточно учебников и учебнометодических пособий, устарели методики преподавания русского языка, они не соответствуют реалиям сегодняшнего дня
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и запросам современного общества. На наш взгляд, созрела острая необходимость в разработке таких методик и технологии
обучения русскому языку студентов киргизских групп, которые учитывали бы изменившийся статус русского языка, мотивы его изучения, реальную ситуацию в системе образования и запросы общества.
Создание эффективных и результативных электронных учебных курсов по русскому языку является условием повышения качества обучения студентов.
Опыт разработки и внедрения в образовательный процесс Иссык-Кульского государственного университета электронного обучения в рамках проекта “Доступ к качественному обучению и к инновационным знаниям через создание он-лайн
платформы ООР и внедрение компонентов e-learning технологии в образовательный процесс» позволил нам разработать
электронные курсы по подготовке к общереспубликанским тестированиям по русскому языку для абитуриентов, а также
электронный курс для студентов по академическому письму.
Какие возможности дают электронные курсы по русскому языку для студентов?
 Свобода доступа – учащийся может заниматься русским языком практически в любом месте. Далеко не все функции
электронного образования реализуются через интернет. Взрослый учащийся может обучаться без отрыва от основной
работы.
 Снижение затрат на обучение – учащийся несёт затраты на носитель информации, но не несет на методическую литературу. Кроме того, экономия растет за счет зарплат, которые не нужно платить педагогам, содержание учебных заведений и так далее.
 Гибкость обучения – продолжительность и последовательность изучения материалов слушатель выбирает сам, полностью адаптируя весь процесс обучения под свои возможности и потребности.
 Возможность развиваться в ногу со временем – пользователи электронных курсов: и преподаватели, и студенты развивают свои навыки и знания в соответствии с новейшими современными технологиями и стандартами. Электронные
курсы по русскому языку также позволяют своевременно и оперативно обновлять учебные материалы.
 Потенциально равные возможности обучения – обучение становится независимым от качества преподавания в конкретном учебном заведении.
 Возможность определять критерии оценки знаний – в электронном обучении по русскому языку имеется возможность
выставлять четкие критерии, по которым оцениваются знания, полученные студентом в процессе обучения.
 В процессе обучения принимают участие практически все студенты, несколько групп студентов могут обучаться одновременно;
 Возможность обучаться как по очной, так и по заочной формам;
 Приобретенные на он-лайн уроках коммуникативные, языковые и речевые компетенции практически активно используются в жизни;
 Широко используются интерактивные и мультимедийные технологии;
 Имеется система доступа к лекциям-вебинарам по русскому языку для студентов всех форм обучения
 Формируется комплект видеолекций по русскому языку в хорошем качестве;
 Формируется система интерактивных консультаций (как очных, так и в режиме вебинара) с преподавателями, по запросу студентов;
 Возможность выбора преподавателя по дисциплине;
 Возможность выбора индивидуального темпа освоения дисциплин по филологическому профилю;
 Возможность полной реализации возможностей индивидуальной траектории обучения, через механизм «интернетмагазина образовательных услуг»
Перечисленные возможности и преимущества, как видно, во много раз позволяют увеличить производительность и
эффективность труда педагогов, если поставить e-Learning на качественную научно-педагогическую, технологическую и
экономическую основу.
Кроме этого, использование e-Learning ведет к изменению стиля во взаимоотношениях преподавателя и студента: студент становится центральной фигурой образовательного процесса, а преподаватель перестает быть основным источником
информации; он занимает позицию человека, организующего самостоятельную деятельность студентов и направляющего в
его индивидуальном маршруте. Его основная роль состоит теперь в постановке целей обучения, создания мотивации, организации педагогических условий, необходимых для успешного решения образовательных задач. Авторитарная по своей
сути классическая образовательная схема принуждения трансформируется в личностно-ориентированную педагогику развития.
Для создания эффективно работающего электронного курса по русскому языку необходимо было учитывать дидактические, психолого-педагогические аспекты электронного обучения.
Когда дидактический процесс спроектирован заранее, а на этапе реализации лишь тщательно воспроизведен, тогда
электронный курс по русскому языку будет успешным. Для этого необходимо:
1. Определить цели обучения по русскому языку по разделу, теме в конкретной диагностичной формулировке, описывающей действия обучаемых, которые при проверке могут быть опознаны ЭВМ с оценкой уровня их сформированности.
Это может быть сделано, например, в терминах "знает", "понимает", "применяет", "анализирует" и т. п.
2. Проанализировать и отобрать учебный материал, усвоение которого гарантирует достижение диагностично поставленной цели, его структуризация, разделение на блоки, модули, порции.
3. Выбрать метод обучения, который зависит от дидактической цели (усвоение знаний, формирование умений, выработка навыков, углубление и закрепление знаний и др.), от особенностей содержания учебного материала, от возможностей
учащихся, от методической подготовленности преподавателя. До выбора метода обучения преподавателю надлежит проделать следующее: определить исходный уровень подготовленности учащегося к обучению (в университете это делается в
тестовой форме), ликвидировать выявленные пробелы в знаниях и умениях, провести повторную проверку, а затем выбрать
подходящий метод обучения.
В соответствии с методом подбирается форма организации обучения. Отметим, что правильный выбор метода и формы обучения, зависящий от компетенции преподавателя, его уровня компьютерной грамотности и информационной куль-
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туры, позволит мотивировать учебную деятельность учащегося, стимулировать его мышление, вызвать интерес, создать
"ситуацию успеха".
4. Подготовить соответствующие учебно-методические пособия, включающие как теоретическую (научный обзор),
так и методическую (задачи, упражнения на усвоение и воспроизведение знаний) части.
Научный обзор должен представлять собой текст реферативного характера, раскрывающий основные положения и
понятия курса, что обеспечит передачу знаний и повысит мотивацию более углубленного изучения материала по русскому
языку. В раздел для самостоятельной работы должны войти задания, помогающие студенту структурировать, классифицировать, анализировать и обобщать учебный материал, что будет способствовать развитию мышления, а также задания, позволяющие вырабатывать и закреплять профессиональные умения и навыки.
5. Реализация электронного обучения в процессе работы учащегося с программными комплексами учебного назначения и педагогическими программными средствами, которые адекватны дидактической цели.
6. Провести контроль и оценку результатов обучения, их анализ, прогнозирование, планирование и организацию дальнейшего обучения.
Анализ методической литературы по электронному обучению показал, что без учета психолого-педагогических аспектов электронного обучения невозможно построить эффективные и результативные электронные учебные курсы по русскому
языку.
Психолого-педагогический аспект электронного обучения должен затронуть проблемы мотивации обучающихся в
электронной среде. В этой связи Е.Тихомирова говорит: «В самом начале курса важно рассказать слушателям, что новые
знания - это вовсе не страшно, а, наоборот, полезно, и они сделают жизнь лучше. Это вызовет положительные эмоции, которые, в свою очередь, помогают обучению» [7].
От перспективы применения новых знаний должны возникать положительные эмоции. В этой связи электронный курс
по русскому языку нацелен на формирование и развитие положительной мотивации учащихся по русскому языку.
Многочисленные исследования утверждают, что логично разбить учебный курс на небольшие модули; организовать
усвоение одного модуля за предполагаемое занятие; предложить учащимся ясные критерии предлагаемых уровней успеваемости (например, критерием может служить регулярное участие в дискуссиях на занятиях, написание эссе, выполнение
творческих заданий); давать каждому учащемуся индивидуальные советы и рекомендации. Курсы по подготовке к общереспубликанскому тестированию по русскому языку учитывает все эти рекомендации.
Основные положения дидактических, психолого-педагогических аспектов позволят грамотно спроектировать электронные учебные курсы по русскому языку, организовать взаимодействие обучаемого и электронных образовательных
ресурсов.
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Аденова Бактыгүл Турсуновна – к.п.н., и.о.доцента, ИГУ им. К. Тыныстанова, г. Каракол.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием профессиональных компетенций учителя
физики. Раскрыты направления их формирования и приведены примеры кластеров компетенций.
Аbstract. In article the questions connected with formation professional competenceкомпетенций of the teacher physicists are considered.
Изменения, происходящие в современном обществе, привели к формированию новых задач, стоящих перед школой.
Решение этих задач ложится на плечи учителя и диктует новые требования к его личности и профессиональной деятельности. Ориентация на формирование профессиональной компетентности и входящей в ее структуру системы компетенций
означает переход к качественно новому содержанию и технологиям образования.
В настоящее время существуют различные трактовки понятия и классификации профессиональной компетентности и
профессиональной компетенции. Компетентность означает такой уровень и тип профессиональной готовности, который
обеспечивает эффективное решение профессиональных задач в различных по сложности проблемных условиях, связанных с
дефицитом информации, времени, ресурсов, знаний о причинно-следственных связях, необходимостью импровизации в
нестандартных ситуациях [3, 5].
Профессиональная компетенция учителя физики может быть представлена как качественная характеристика личности
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учителя, которая включает систему научно-теоретических знаний, в том числе и специальных в области физики и математики, профессиональных умений и навыков, опыта, наличия устойчивой потребности в том, чтобы быть компетентным,
интереса к профессиональной компетентности своего профиля, т.е. определяется как органическое единство частных компетенций в области каждой из наук [4]. Компетентность будем рассматривать как демонстрацию учителем этих знаний и
соответствующих умений в конкретной работе, исключая простое воспроизведение определенных изолированных знаний из
различных естественно - научных дисциплин.
Первыми шагами в формировании компетентностей учителя являются обучение «жизненным навыкам» (справляться
со своими личными проблемами, со стрессами; управлять своим временем; читать инструкции; оформлять деловую документацию) и «надпредметным умениям» (быть инициативным, предлагать нестандартное решение, уметь аргументировано
отстаивать свою точку зрения и др.). Формирование перечисленных компетентностей происходит как на теоретическом
уровне, так и на практике.
В соответствии с современными тенденциями образования к общепедагогическим компетентностям относят следующие:
 повышать свою квалификацию или полностью переучиваться;
 быстро оценивать ситуацию и свои возможности;
 самостоятельно учиться;
 принимать решения и нести за них ответственность;
 адаптироваться к меняющимся условиям жизни и труда;
 нарабатывать новые способы деятельности или трансформировать прежние с целью их оптимизации [2].
Общепредметная компетентность предполагает владение современными педагогическими технологиями, связанными с
тремя компетенциями:
1) культурой коммуникации при взаимодействии с людьми, 2) умением получать информацию в своей предметной области, преобразуя ее в содержании обучения и используя для самообразования, 3) умением передавать свою информацию другим [1].
Одним из факторов, определяющих качество образования, является содержание предметных компетенций учителя.
Они представляют собой педагогическую адаптированную систему:
 научных знаний;
 способов деятельности (умения действовать по образцу);
 опыта творческой деятельности в форме умения принимать эффективные решения в проблемных ситуациях;
 опыта эмоционально-ценностного отношения к природе, обществу и человеку.
Формирование предметной компетенции плавно переходит в формирование методической компетенции учителя.
Методическая компетенция учителя включает методологические знания, профессионально-методические умения и
навыки (умения сформулировать конечные и промежуточные цели, спланировать, провести и проанализировать урок, установить и реализовать междисциплинарные связи с предметами естественного цикла, психолого-педагогического и общекультурного циклов, обеспечить необходимый уровень профессионально-методической рефлексии на собственный опыт
преподавания/обучения физики, выбрать оптимальные формы работы, средства обучения и контроля в зависимости от характера курса, условий среды, адаптировать учебные материалы и т.д.)[4].
Предметная компетентность является одной из основных составляющих профессиональной компетентности учителя
физики и отражает наличие необходимых профессиональных знаний. К профессиональным знаниям относятся, прежде всего, знания по тому предмету (в данном случае по физике), которому учитель обучает учащихся.
Необходимо отметить, что предметных ключевых компетенцийне существует, существуют предметные знания, умения
и навыки, которые могут быть эффективно использованы на практике, если человек обладает набором различных компетенций.
Например, физическая предметная компетенция – способность объяснить наблюдаемое явление на основе определенного закона (законов) природы; математическая предметная компетенция – готовность провести вычисления прикладного
характера.
Так как, основная задача физики заключается в умении сформировать представление учащихся о физической картине
мира, то на уроках физики учителем должны быть созданы условия для овладения комплексом компетенций, способствующих формированию личности; приобретению способностей адаптироваться к современным условиям жизни (в частности,
пониманию основ современных технологий, базирующихся на тех или иных законах физики). Цель любого занятия, в том
числе и занятия по физике, заключается в формировании у учащихся следующих компетенций: знаниевой, практической,
исследовательской, учебно-информационной. Формируются эти компетенции у учащихся только в опыте собственной
деятельности и привычныеметоды и формы обучения (фронтально-индивидуальный опрос; информируемая бесед; самостоятельная индивидуальная работа учащихся с учебником по заданиям, указанным учителем; демонстрация видеофильма;
экскурсия; традиционная контрольная работа) не способствуют их развитию.
Подчеркнем, что абсолютно некомпетентностных форм и методов учебной работы не существует! В данном случае
речь идет о дополнительных акцентах, которые необходимо использовать (пример, см. табл.1).
Таблица 1
Проведение урока с точки зрения компетентностного подхода
Тема урока: «История развития тепловых машин»
Некомпетентностный подход
Компетентностный подход
Традиционно, учащимся дается задание напиЗадание делится между учащимися в соответствии с определенными
сать реферат по указанной теме, затем их сбор
целями, поставленными учителем. На следующем уроке учащимся
и выставление отметок или заслушивание доставится задача: совместными усилиями заполнить таблицу (дата сокладчика и выставление отметки.
здания механизмов, автор, какой стране принадлежит изобретение и
др.).
Формируется имитационная компетенция –
Формируем компетенции:
предоставить «фиктивно - демонстрационный»
 информационную (поиск, сбор, анализ информации, умение ее
продукт.
упорядочить);
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 развиваем межпредметные связи.
Для осуществления учебной деятельности на основе компетентностного подхода учитель физики должен обладать
ключевыми образовательными компетенциями: ценностно-смысловыми, общекультурными, учебно-познавательными, информационными, коммуникативными, социально-трудовыми, личностного совершенствования. Приведем примеры кластеров компетенций учителя физики (табл. 2).
Таблица 2.
Кластеры компетенций учителя физики
Кластеры компетенций учителя
Материальнопрактическая деятельность

Социальная деятельность

Учебные компетенции

Виды технологий
Проектная деятельность
Интернет - уроки
ИКТ - технологии
Интегрированные уроки

Формируемые компетентности учащихся

Модульная технология
Нетрадиционные уроки

Способность к научному творчеству
Умение работать с интернет - информацией
Владение навыками работы с компьютером
Умение работать с обработкой количественных данных,
развитие межпредметных связей
Приобретение навыков коллектив ной работы
Умение решать проблему новыми способами

Технология кейс-метода

Умение решать проблему разными способами

Игровые технологии

Умение взаимодействовать с окружающими, умение представить себя
Развитие положительных привычек
Потребность к самообразованию
Организация целеполагания, анализа, рефлексии, самооценки
Умение самостоятельно получать знания, креативность
Этапы проблемного обучения: создание проблемной ситуации, осознание противоречия, формулирование проблемы; планирование деятельности по разрешению противоречия; деятельность по разрешению проблемы.

Здоровье сберегающие технологии
Традиционная
Проблемно - поисковая
Развивающая
Технология проблемного обучения

Представленные подходы не исчерпывают все разнообразие вариантов определения содержательных и структурных
компонентов профессионально-педагогической компетентности.
Проблемы повышения качества профессиональной деятельности педагогов связана с созданием условий для стимулирования профессиональной активности учителя, возможность его участия в различных научных, методических исследованиях и разработке стратегий инновационной деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В ВУЗЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы управления качеством подготовки учителей начальной школы. Значительная роль отводится организационно-методическому обеспечению деятельности кафедры.
Ключевые слова. Кафедра, управление, организационно-методическое обеспечение, методический совет, методический
семинар, заседание кафедры.
Реалии современного Кыргызстана требуют от вуза повышения качества образования, в том числе качества подготовки педагогических кадров для начальной школы. Значительную роль в данном процессе играет организационнометодическое обеспечение учебного процесса.
В настоящее время в учебном процессе высшей школы преобладает наличие исследовательской деятельности студентов и творческого процесса решения ими учебных задач. Труд преподавателя приобретает консультационно-творческий
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характер, имея своей целью развитие учебно-исследовательской деятельности студентов по двум направлениям: теоретикометодологическому и конкретному использованию научных знаний в решении прикладных задач.
Профессионализм преподавателя заключается, прежде всего, в свободном владении теоретической и практической составляющих – психологией, педагогикой, методикой вузовского обучения и воспитания. Иначе говоря, преподаватель все
больше выступает не только как специалист в области той или иной науки, но и как профессионал в деле организации образовательного процесса. Одно из проявлений этого – свободное и продуманное использование различных методов обучения
и средств в соответствии с характером изучаемого материала, особенностями обучаемых, целями каждого вида учебной
работы [3].
Организационно-методическое обеспечение учебного процесса тесно связано с деятельностью кафедры. Именно кафедра как структурное подразделение вуза управляет качеством подготовки учителей начальной школы. В названном аспекте основными задачами кафедры являются:
- совершенствование методик обучения и воспитания студентов;
- повышение эффективности и качества проведения всех видов учебных занятий, практики;
- повышение педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава и уровня методической подготовки обучаемых;
- совершенствование организации, обеспечения и проведения учебно-воспитательного процесса.
Практика вузов показывает, что для решения обозначенных задач при кафедрах создаются методические советы. Их
традиционными формами и видами работы являются:
- учебно-методические (методические) совещания, научно-методические конференции и семинары;
- заседания методического совета вуза, обсуждение вопросов методик обучения на заседании Ученого совета, заседания кафедр и методических секций кафедр с рассмотрением вопросов методики обучения и воспитания;
- методические занятия (инструктивно-методические, показательные, открытые и пробные, а также лекции, доклады,
сообщения по вопросам обучения и воспитания, педагогике и психологии);
- разработка и обновление учебно-методических материалов, материально-техническое обеспечение учебного процесса;
- проведение педагогических экспериментов и внедрение их результатов в учебно-воспитательный процесс, изучение и реализация в образовательном процессе требований руководящих документов, передового педагогического
опыта методической работы;
- проведение контроля учебных занятий [4].
Управленческая роль кафедры при этом сводится к следующему:
- организация и осуществление учебного процесса, воспитательной, методической, научно-исследовательской работы по профилю кафедры на отвечающем современным требованиям уровне (проведение на высоком научном
уровне учебной и методической работы по одной или нескольким родственным дисциплинам, проведение воспитательной работы со студентами, выполнение научных исследований по профилю кафедры);
- подготовка научно-педагогических кадров и повышение их квалификации.
Как было отмечено выше, кафедра – это коллектив единомышленников, но чтобы единство взглядов сохранялось,
необходима полная гласность и коллегиальность рассмотрения (решения) методических вопросов на заседаниях кафедры,
методических сборах, научных семинарах и совещаниях. Преподавателей на кафедре может быть много. В этом случае, для
того, чтобы конкретизировать учебную и методическую работу с учетом специфики специальностей, имеющихся на факультетах, на кафедре могут создаваться секции. Секция – первичное звено организации учебно-методической работы. В
основе формирования и работы секций лежит принцип единства профессиональной, научной и учебно-методической подготовки членов секций, то есть преподавателей, ведущих совместную учебную работу по определенной дисциплине. В секцию могут включаться и преподаватели смежных кафедр, входящие в состав временных межкафедральных педагогических
коллективов [1].
Подбор состава методических секций по признаку соответствия профилю учебной дисциплины позволяет создать полноценный коллектив методистов - единомышленников. Возглавляют секции ведущие преподаватели кафедры (как правило,
из числа доцентов, старших преподавателей), читающие основные дисциплины.
По каждому из обсуждаемых вопросов принимаются рекомендации, которые могут фиксироваться в соответствующих
дневниках. В них указываются: дата проведения заседания, фамилии присутствующих, темы, рассмотренные на заседании,
фамилии выступавших, внесенные ими предложения. Работа методических секций находится под контролем заведующего
кафедрой, а руководители секций регулярно отчитываются на заседаниях кафедр.
Чаще всего на заседаниях кафедры рассматриваются организационные вопросы и итоги учебы студентов. Заведующие
кафедрой недооценивают роль заседаний кафедр, упуская из виду, что они дисциплинируют преподавателей, развивают их
педагогические, методические и научные возможности. Участие в обсуждении результатов, например, научных исследований или положительного опыта коллег, расширяет научный потенциал профессорско-преподавательского состава, не позволяет членам кафедры замыкаться в рамках личной познавательной деятельности. Поэтому на рассмотрение и обсуждение
заседаний кафедры следует выносить актуальные вопросы, относящиеся к сфере ее деятельности:
- профессиональные образовательные программы;
- учебно-тематические планы;
- индивидуальные планы работы преподавателей;
- рукописи учебников и учебных пособий;
- тексты лекций, методические разработки, планы проведения занятий;
- научные сообщения преподавателей;
- результаты открытых занятий, контрольных и взаимных посещений занятий;
- отчеты преподавателей о выполнении индивидуальных планов работы, результатах практик и научных командировок;
- состояние научной и методической работы на кафедре и меры по ее совершенствованию;
- использование в учебном процессе положений и требований, вытекающих из законодательных и подзаконных нормативных актов;
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- состояние работы по повышению педагогического мастерства и научного потенциала преподавателей (отчеты преподавателей);
- самостоятельная работа студентов [2].
Таким образом, важнейшими педагогическими условиями управления качеством подготовки учителей начальной школы являются учебно-методическое, научно-методическое и организационно-методическое обеспечение учебного процесса в
вузе.
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Аннотация: В статье расскрывается важность отношения к детям.
С самого начала качество отношений между
ребенком и теми, кто заботится о нем, закладывает фундамент для многих аспектов развития ребенка.
Ключевые слова: дети, социальное окружение, комфорт, любовь, внимание и забота о них.
Что является важным для каждого из нас на протяжении всей жизни, начиная с нашего рождения? На этот вопрос есть
много разных ответов, и все они будут верными. Это питание, тепло и комфорт, любовь, внимание и забота, исходящие от
окружающих нас и близких нам людей. Без всех этих условий нам было бы трудно развиваться и самостоятельно справляться с возникающими трудностями социального окружения. Будучи маленькими детьми, каждый из нас нуждался в заботе и ласке, в теплом прикосновении или объятии наших близких, что давало нам уверенность в своей защищенности от
новых впечатлений, которые ежедневно возникали, пока мы росли и становились взрослыми.
У всех детей во всем мире вырабатываются одинаковые реакции на свое социальное окружение. Ребенок постепенно
начинает устанавливать отношения привязанности с теми, кто начинает первым о нем заботиться. И если последовательность этих отношений в общих чертах постоянна для культур разных народов, многие моменты в воспитательном процессе
могут в значительной степени меняться в зависимости от личности родителей, их личного опыта и воспитательных практик,
а также от особенностей темперамента самого ребенка.
Например, в США и в большинстве стран Западной Европы психологи и практики в области детского развития считают, что первичные отношения с одним человеком, а чаще всего с матерью, являются идеальными для полноценного развития малыша. Такие отношения отличаются повышенной чуткостью, пением и разговорами с детьми с самого первого дня
появления на свет, совместными играми, ответами на бесконечные детские вопросы и диалогами.
Но следует сказать, что во многих других странах мира таких отношений с детьми не придерживаются в силу различных обстоятельств. У некоторых народов и обществ дети могут находиться в тесном физическом контакте с заботящимся о
нем человеке, например, когда их носят за спиной или они спят вместе с родителями или другим взрослым человеком. Но
при этом они очень редко оказываются лицом к лицу, а это значит, что они не учатся считывать информацию любви в глазах взрослого.
В первые годы жизни одним из наиболее развитых средств для получения информации у детей является система зрительного восприятия. Родившись, ребенок начинает разглядывать и прослеживать взглядом все новое, что его окружает, при
этом начинает чему-то или кому-то отдавать явное предпочтение. Маленькому ребенку нравиться разглядывать лицо близких людей. Он научается узнавать и распознавать, что дает ему возможность развиваться дальше. Ежедневно, получая новую порцию информации через зрительный и слуховой анализаторы, получая сигналы о надежности от нас в виде заботы,
ребенок накапливает в себе силы и знания для последующего процесса взаимодействия с окружающим миром.
Но также следует отметить, что слепые малыши не могут следить за выражением лица заботящегося о них человека
или улыбаться ему в ответ. При этом важно, чтобы мать или ухаживающий за ним взрослый наладили понятную коммуникацию для них обоих и преодолевали эту помеху с помощью частых прикосновений и ласковых слов, что поможет ребенку
научиться понимать сигналы рук в речевом сопровождении.
У детей с проблемами слуха зрительная система восполняет отсутствие слуха или его нарушения. Но для таких детей
недостаточная коммуникация может стать причиной отставания в развитии.
Поэтому детям с ограниченными возможностями для полноценного развития наши любовь, терпение и забота помогут
преодолевать и такие трудности.
Кроме того, ранние отношения младенца с одним человеком могут заменяться множеством других отношений. О ребенке могут заботиться по-очереди бабушки, тети, отец, братья и сестры. И если эти отношения непротиворечивы и наполнены любовью, то дети вырастают здоровыми и уверенными в себе членами общества, имеющими возможность реализовывать свои права.
С самого начала качество отношений между ребенком и теми, кто заботится о нем, закладывает фундамент для многих
аспектов развития ребенка. Вырастая, и став уже взрослыми, мы забываем, что тоже были детьми, что нас тревожило в
детстве и в чем мы нуждались. Ведь забота о детях проявляться должна не только в том, когда мамы и папы реагируют на
биологические и физиологические потребности ребенка, необходима ответная реакция и на поведенческие особенности
ребенка. Это подразумевает также изменение темпа и характера диалога взрослого с ребенком с учетом его возрастных
потребностей с помощью различных приемов, таких как улыбка, наше ласковое и приветливое обращение с людьми, которые окружают ребенка, напевание песенок и рассказывание сказок, использование игровых моментов. Ребенок, развиваясь,
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подражает взаимоотношениям в окружающей его среде, затем постепенно усваивает усложняющиеся правила социального
взаимодействия в семье и вне нее.
Вдохновение добра и любви, исходящее от взрослого человека, должно ритмично перетекать в развивающуюся душу
ребенка. Только через такие отношения маленькие дети учатся сами проявлять заботу и устанавливать различные взаимосвязи с миром.
Для каждого из нас очень важно испытывать потребность в заботе и любви, заботиться и любить наших близких и друзей. Любовь и забота могут проявляться через поддержание порядка и гигиены в доме, в правильном и здоровом питании, в
регулярном режиме сна и бодрствования, в активных играх, разговорах с ребенком и творческих занятиях с ним. Но, в то
же время, любовь и забота не должны быть всеобъемлющими и всепоглощающими, доходящими до болезненности и саморазрушения, так как чрезмерная любовь к детям приводит к беспокойству, порождает обиду, страхи и душевную боль за
ребенка. Поэтому насколько искренне и с любовью мы будем заботиться о наших детях, настолько естественно у них будет
формироваться привязанность к родителям, которая является основой полноценного развития и основой будущих высших
чувств, таких как любовь, отзывчивость и желание жить в гармонии с нами.
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Аннотация. Бул макалада Кыргыз-Түрк Манас университетинин физика сабагында студенттердин лаборатордук иштерин компьютердик тестирлөөнүн жардамы менен текшерүү жана баалоо мүмкүнчүлүктөрүнүн артыкчылыгы жана заманбап баалоо системасы каралды.
Түйүндүү сөздөр: компьютердик технология, физика, тестирлөө.
Физиканы окутууда компьютерди колдонуу актуалдуу болуп саналат. Коомчулуктун өнүгүүсү ар бир сабакты кылдаттык менен өткөрүүгө, жаңы заманбап ыкмаларды колдонууга шарт түзөт. Мугалим сабакка даярданып жаткан учурда натыйжалуу жыйынтыктарга жетүүнү жана сабакты кызыктуу жана мазмундуу өткөрүүнү каалайт. Анткени студенттин кызыгуусуна, сабакка көңүл буруусу аң-сезимдин иштешинен көз каранды. Азыркы учурда ар бир квалификациялуу адиске
тиешелүү критерий – маалымат маданиятынын жогорку деңгээлде болуусу, ошондой эле өз билим чөйрөсүндө заманбап
технологияларды колдоно билүүсү [4]. Салттык компьютердик тестирлөө окуучулардын билим деңгээлин текшерүү үчүн
гана эмес, машыгуу үчүн (эске тутууну өрчүтүү), таанып билүү жөндөмдүүлүктөрүн күчөтүү үчүн (эс-тутум, логикалык ой
жүгүртүү, көңүл буруу) жана физика сабагынан алган билимдерин бекемдөө үчүн да колдонулат. Билим деңгээлин текшерүүдө тестирлөө билим деңгээлин текшерүүнүн салттык формасы менен баа коюлат [1]. Бирок тестирлөөнүн мүмкүнчүлүгү
текшерүү амалы менен эле чектелбейт. Компьютердик тесттердин физика сабагында машыгуу катары колдонуусунун максаты формулаларды, физикалык закондорду формулировкалоо болуп саналат. Тесттик тапшырмалардын мазмуну жана көлөмү бир жагынан план боюнча сабакты өтүү, экинчи жагынан окуучуларды чарчатып, аткаргылары келбей калгандай сезим калтырбашы керек. Таанып билүү жөндөмдүүлүктөрүн күчөтүүгө багытталган тесттик иштер негизинен логикалык ой
жүгүртүүгө арналат. Бирок мындай тесттердин көлөмү көп болбошу керек, анткени аларды аткаруу үчүн кунт коюу жана
кылдаттык менен көңүл буруу талап кылынат. Студенттердин билим алуусуна ылайыкталган тесттик тапшырмалардын
татаалдыгы боюнча бир канча деңгээли бар. Тиешелүү деңгээлдеги тестти ийгиликтүү тапшырууда бир деңгээлден экинчи
деңгээлге өтүү процесси студенттин мотивациясын күчөтүп окууга түрткү берет. Компьютердик тестирлөөнү ийгиликтүү
колдонуу үчүн негизги төмөнкү шарттарды камсыздоо зарыл:
административдик колдоонун шарттары;
окуу каражаттары катары заманбап маалыматтык технологияларын колдонууда мугалимдердин даярдыгы;
тесттик материалдардын сапатынын жалпы талаптарга жооп берүү шарттары;
физика сабагы боюнча компьютердик тапшырмаларды тесттик түрдө иштетүүдө жаңы маалымат технологиянын
техникалык жана методикалык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу шарты;
физика боюнча тест өткөрүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жалпы талаптарды аткаруу шарты [3].
Компьютердик тесттер окуучулар тарабынан жакшы кабыл алынат. Компьютердик тестирлөөнүн артыкчылыгы бул
жыйынтыктардын автоматтык түрдө текшерилиши. Дагы бир артыкчылыгы сынак учурунда окуучулар мугалимди каршы
тарап катары эмес, шериктеш катары көрүшөт [2]. Тесттердин өсүп келе жаткан популярдуулугу баалоонун салттык методуна караганда төмөнкүдөй артыкчылыктары бар:
бааны коюуда субъективдик факторлордун таасири жокко чыгат (окуучулар менен мугалимдин ортосундагы мамилелер);
тестирлөөдө алынган баа кененирээк дифференцирленген (кандайдыр бир шарттардын негизинде өзгөргөн);
тестирлөөнүн эффективдүүлүгү жогору, анткени текшерүү иштерин текшерип отурбастан, жыйынтыктар жеңил
жана ылдам чыгат;
тесттик тапшырмалар окуучулардын билиминдеги боштукту таап жана аны жоюуга жардам берет. Ошондуктан
тесттик тапшырмалардын мазмуну жалгыз гана билим деңгээлин текшерүү үчүн гана эмес, үйрөтүүдө да чоң роль
ойнойт;
типтүү жаңылыштык жоопторду кошкондо алдын ала аныкталган деңгээлде суроонун кыйынчылык даражасынын
өзгөрүүсүн контролдоого мүмкүн болот.
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Электрондук тесттер жеке эле мугалимдин ишин жеңилдетпестен студентти дагы окууга кызыктырат. Өзүнүн кандайдыр бир убакытта окуган, үйрөнгөн материалдарын чынында эле өздөштүрө алдыбы, же жок бу дегендей суроолор жаралбашы үчүн электрондук тесттерди колдонуп келебиз. Электрондук тесттер жеке эле студенттен эмес колдонуучудан тыкандыкты, убакытты үнөмдүү пайдаланууну талап кылат [5]. Кыргыз-Түрк Манас университетинде инженердик багытындагы
студенттерге физикалык практикум жүргүзүлөт. Жалпы физика сабагына университет боюнча 250 дөн ашык студент кирет.
Теориялык билимин текшерүү үчүн көп убакыт талап кылганына байланыштуу компьютердик маалымат технологиясын
колдонууга туура келди. Студенттерге лаборатордук ишке уруксат берүү үчүн адегенде теориялык билимин текшерип, лаборатордук иштерди жасоого мүмкүнчүлүк берилет. Буга чейин жазуу түрүндө 20 суроону 40 мүнөттүн ичинде жазып тапшыруу керек эле. Университетибизде физика мугалимдери тарабынан физика боюнча лаборатордук иш аткаруу боюнча
атайын сайт түзүлүп, ийгиликтүү колдонулуп жатат. Бул сайтка (www.manas.fenfizik.kg) кирүү үчүн, төмөнкү кадамдарды
аткаруусу зарыл. Биринчи кадам – студент каттоодон өтүүсү керек. Сайтка кирүү үчүн колдонуучу студенттик номерин
жана сыр сөзүн киргизиши зарыл.

1-Сүрөт. Онлайн тестке каттоо жана кирүү
Каттоодон өткөндөн кийин гана сайтка кирүүгө мүмкүн болот.

2-Сүрөт. Сайттын негизги бети
Окуучулар баракчасы каттоодон өткөн окуучулардын тизмесинен гана турат. Администратор (мугалим) окуучулардын
маалыматтарын көрө алат. Ошондой эле жаңы бир тест тапшыруучуну кошуп, факультетке же бөлүмгө карата маалыматтарды сорттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ жана тесттеги тапшырмаларды өзгөрткөнгө, кошконго, алып салганга укугу бар. Администратор студенттердин физика сабагынан тестке кирүүсү үчүн алардын берилиштер базасын түзүп, тесттен өткөндөрдүн
жыйынтыктарын көзөмөлдөй алат.

4-сүрөт. Студенттердин тест тапшыруу жыйынтыктары.
Издөө баскычына басканда төмөнкүдөй тизме пайда болот:

5-сүрөт. Издөө баракчасы.
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Колдонуучуну жалгыз гана аты менен эмес, фамилиясына, почтасына жараша издөөгө болот. Рапорт баскычын басып
студенттердин тесттен өткөндүгү тууралуу PDF же Exel файлда жүктөп алууга болот. PDF файлда ар бир колдонуучунун
туура жоопторунун упайы, тестти ийгиликтүү тапшыруусу жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт. Жыйынтыкты басылма түрүндө да алууга мүмкүн. Кирүү баскычына басканда студент тесттен өтө турган эрежелерди көрө алат.Аныктамаларды
окуп, шарттарды кабыл алганды билдиргенден кийин гана сынакты баштоого уруксат берилет. Сөзсүз түрдө окугандыгы
тууралу белги коюу керек.

6-сүрөт.Тесттин суроолору
Суроонун жооптору төрт варианттан турат. Сунуш кылынган бир нече жооптордон жалгыз гана бир жоопту тандоого
мүмкүн. Сынак өтүү убактысы жана тестти тапшыруунун саны чектелген. Жооп берген жообуна жараша кийинки суроого
өтүүгө уруксат берилет.Бардык суроолорго жооп бергенден кийин алган упайды билүү үчүн ссылкага басуу керек. Ссылканы басканда берилген убакытта топтогон упайды, процентти автоматтык түрдө эсептеп, канча убакыт колдонгондугу,
тестти ийгиликтүү тапшыргандыгын же өтпөй калгандыгын чыгарып берет. Тесттин кайсыл суроосуна туура же туура эмес
жооп бергендиги тууралуу толук маалымат алуу үчүн «Жоопторун көрүү» деген баскычты баскандан кийин төмөнкү интерфейсти көрүү мүмкүн (8-сүрөт). Студент кыска убакыттын ичинде туура жана так жыйынтыкты алып, тестирлөө бүтөөр
замат тесттин жыйынтыктарына ээ болот.

8-сүрөт. Жооптордун жыйынтыктары
Компьютердик тестирлөө студенттeрдин даярдануусунун деңгээлин көрсөтүп, окуу процессин башкаруудагы негизги
каражат болуп эсептелинет жана өтүп жаткан материалды үйрөнүүдө студенттердин аракетин багыттooгo жана стимулдаштырууга мүмкүндүк берген каражат. Семестр аралыгында өткөрүлгөн ара сынак ар бир студенттин үйрөнүү этабында байкалган даярдануусундагы начар жактарын табууда жардам берет. Мугалимдин жетекчилиги астында студенттин индивидуалдык ишин ишке ашырууга жана өз алдынча ишинe болгон кызыгуусун арттырууда көмөк берет. Тестирлөө жыйынтыгы
боюнча алынган ар бир баа студенттин бир-бири менен окууга болгон атандашуусунун күчөшүнө жана мотивация жагынан
окууга түрткү болот.
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Аннотация. Макала мектеп окуучуларына көркөм өнөр сабагында эстетикалык тарбия берүүгө арналат. Окуу сабактарында көркөм чыгармачылыктын ар түркүн түрлөрүн. Мугалимдин мектеп окуучуларына чыгармачылык менен иштөөсүнө шарттарды түзүүдөгү мүнкүнчүлүктөрүн, мектеп окуучуларынын чыгармачылык демилгесине педагогдун мамилеси
кандай болушу керектигин, көркөм өнөрүндө чыгармачылык иштеринде окуучулар нерсенин формасын кандай элестетишет, тетиктин мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн эстеп калышы, аларды кандай сүрөттөө боюнча билгичтик көндүмдөрүнө ээ
болушуп, аларды кантип билгичтик менен пайдалануу керектигин үйрөнүшөт.
Аннотация. Статья посвящена эстетическому воспитанию школьников на уроках изобразительно-художественного
творчества. Различным видам художественно-творческой деятельности школьников на уроках. Возможность учителей
для создания условия для творчества школьников. Какое должно быть отношение педагога к инициативе и творчеству
школьника. В процессе работы изобразительно-художественным творчеством как школьники осмыслят форму предметов, запомнят их характерные особенности и детали, как овладеют изобразительными навыками и умениями, как
научатся осознанно их использовать.
Abstract. The article is devoted to aesthetic education of schoolboys on the lessons of the fine-art creativity. Different types of
artistic and creative activity of students in school. Possibillity of teachers to create the conditions for creativity of schoolboys.
It should be the reletionship of the teacher to the initiative and creativity of the student in the process of graphic and artistic
creativity as schoolchildren comprehend the shape of object, remember the features and details of how to master the pictorial skills and abilities, learn to realize how to use them.
Түйүндуү сөздөр:эстетикалык тарбия берүү, көркөм өнөр, кабыл алуу, түшүнүү, сүрөттөп тартуу, талдоо, чыгармачылык.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, изобразительно-художественное творчеств, восприятие, понимать, изображать, анализировать.
Keywords: aesthetic education, graphic and artistic creativity, perception, understanding, depict and analyze.
Азыркы учурда жалпы билим берүүчү орто мектеп жаш өспүрүмдүн чыгармачылык менен ой жүгүртүүсүнө, демилгечи болуп стандарттуу эмес чечимдерди изденип кабыл алышына, өмүр бою өзүнүн көркөмдүк жактан билимин жогорулатуунун үстүндө иш алып баруунун негизинде инсан катары калыптанышына жардам берүүсү керек.
Көркөм өнөр предмети боюнча мектепте иштеген мугалим өзүнүн кесиби боюнча чыгармачылык менен алектенген,
көркөм-методикалык, маданий-агартуучулук иш-чараларды жүргүзүү менен көргөзмөлөрдү уюштуруп турушу зарыл. Ал
көркөм-өнөр искусствосунун окуп-үйрөнүүчүлүк аркылуу окуучуларга билим жана тарбия берип өнүктүрүүгө багытталган.
Учурдун талабына ылайык көркөм өнөр предметин заманбап окутууда мугалимдердин кызматтары жана милдеттери
өзгөргөн. Мугалим биринчи кезекте билим берүү стандарттарын, окуучунун чыгармачылык менен изденүүсүнө тийешелүү
шарттарды түзүп, окуу предметинин мүнкүнчүлүктөрүн иликтеп, практикалык милдеттерди аныктап чыгыгып ошонун
негизинде окуу процесиндеги билим берүү ишин максатту ишке ашыруунун жолдорун билишибиз керек. Жаңы стандартта
окуучулардын көркөм чыгармачылыгынын ар кандай түрлөрү киргизилген: искусстводогу чыгармаларды кабыл алуу жана
чыгармаларын талдоо, өзүнөн көрүп сүрөтүн тартуу, эстеп калганы жана кыялданып сүрөтүн тартуу, тематикалык сүрөт,
кооздук үчүн жасалган иштери, кол өнөрчүлүк, жасалгалоо, китептерге иллюстративдик сүрөттөрдү тартуу, көчүрүү, фотоапарат менен сүрөткө тартуу, компьютер менен иштөө, долбоорлоо иштерин аткаруу ж.б.
Көркөм өнөр предметинин мугалими алдыңкы технологияларды өздөштүрө билүүсү зарыл, окуучулардын жеке чыгармачылык өнүгүүсүнө багытталган керектүү тажрыйба топтоо, искусствого болгон түшүнүгү жана иш-көндүмдөрү, инсандын чыгармачыл өзүн-өзү өнүктүрүүгө багытталган заманбап технологияларына ээ болушу зарыл.
Мугалим ар дайым өз алдынча иштөөсү зарыл, жаңы ыкмаларды, алдынкы тажрыйбаларды окуп билүүсү керек. Көркөм өнөр сабагында окуучулардын жеке инсан катары өнүктүрүүдө заманбап технологияларды колдонуп, көркөм каражаттардын жардамы менен билим берүү мейкиндигинде уюштурууну, класста жагымдуу маанайды түзүүнү, психологиялык
колдоо көрсөткөндү, окуучулар менен пикир алмашып байланышканды, нарктуу жагымдуу маанай тартуулаган иштер,
окуу процесинде окуучунун жеке тажрыйбасы жана башкалар кирет.
Көркөм өнөр предметин окутуудагы заманбап окутуунун методдору (искусство терапия, интеграцияланган бирдиктүү
билим берүү, оюндарды колдонуу, компьютердик сүрөттөр, ж.б.) окутуунун заманбап ыкмаларын.
Окуучулардын мейкиндик жана буюмдун көлөмү боюнча өтүлгөн сабактарда сүрөттөлүүчү буюмдардын тобунун айкалышуусун (биримдигин) жана көз алдыдагы (көрүнүп турган) нерселерди сүрөттөп, иштин жүрүшүндө перспективада
чагылдыра билүүгө үйрөтүү, ал эми алардын формасынын өзгөрүшү жана пропорциялык катышы сүрөттөп тартуучунун
тандоосуна байланыштуу. Бул жерде айрым предметтердин системалуу түрдө формасынын перспективадагы өзгөрүшү
боюнча мыйзамдарынын (закондордун), көлөмдү моделдөөдө жарык жана көлөкө аркылуу көрүнүштөрдүн (объекттерди)
көлөмүн чыгарууда жарык булагынын таралышын эске алуу абдан маанилүү. Окуучуларга перспектива деген түшүнүктү
калыптандыруу үчүн алгач аны түзүүнүн эрежелери менен тааныштырып, окутуп-үйрөтүү үчүн ал түшүнүктөрдү практикада колдонуу зарыл. Сабакта практикалык чыгармачылык иштер көркөм чыгармаларды кабыл алуу жана талдоо менен
байланышта болушу керек.
Көркөм өнөр предметинде сабактар максатына, темасынын мазмунуна жараша анын түрлөрү аныкталат. Илимпоздор
тарабынан көркөм өнөр предметин окутууда сабактардын белгиленген типтери:
1. Жаңы теманы түшүндүрүү сабактары.
2. Билгичтиктерди жана көндүмдөрдү кайталоо, бышыктоо (өркүндөтүү) сабактары.
3. Билимди, жөндөмдү текшерүү, баа берүү аркылуу билимдерин жана көндүмдөрүн аныктоо сабактары.
4. Сабактын аралаш түрү.
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Сабактарды классификациялоо муктаждыктары илимпоз-мугалимдерде эчак эле пайда болгон. К.Д. Ушинский сабактардын классификациясын төмөнкүдөй берген:
1. Аралаш сабактар, максаттуу өтүлгөн теманы кайталоо жана жаңы материалдарды маалымдоо.
2. Оозеки сабактар жана практикалык көнүгүүлөр, анда кайталоо жана билим, билгичтик, көндүмдөрүн калыптандыруу ишке ашырылат.
3. Билимди баалоо сабагы, окуу мөөнөтүнүн белгиленген мезгилинде жана окуу жылынын аягында жүргүзүлөт (45,
б.97)
В.С. Кузинанын көз карашы боюнча көркөм өнөр сабактарынын негизги түрлөрү:
1. Жаңы маалымат берүү (материалдык билдирүү) сабагы.
2. Кайталоо, билимдерди жана көндүмдөрдү бышыктоо сабактары.
3. Билим, жөндөмдөрүн текшерүү жана баа берүү аркылуу окуучулардын билимдерин жана көндүмдөрүн аныктоо.
4. Сабактын аралаш түрү.
Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү мектептеринде көркөм өнөр предметин окутууда сабактарды
пландаштырууда бул түрлөрүн пайдаланууда биринчи кезекте, Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан сунушталган «Көркөм өнөр» предмети боюнча билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын негизинде иштелип чыккан окуу программасына таянуу керек.
Окуу программасында сунушталган көркөм чыгармалардын тизмеси үлгү болуп саналат. Мугалим сунушталган
көркөм чыгармалардан сырткары, ага тектеш мындай учурда иллюстративдик чыгармаларды тандоо, ата мекендик жана эл
аралык өнөр инсандарынын чыгармаларын темага ылайык тандап алып окуучулардын курактык өзгөчөлүктөрүнө эске алуу
менен ишке ашырса болот.
Предметти өздөштүрүү процессинде көркөм чыгармачылык деңгээлин ишке ашырууда окуучуларда чыгармачылык
тажрыйба топтолот, окуучулардын түстөрдү таануу, көлөм, мейкиндикке болгон ой жүгүртүүсү өнүгөт, кол өнөрчүлүк ишмердүүлүгү жана дизайн багытында ыкмаларын өздөштүрүүгө окуучулардын көркөм сулуулукту жаратууга болгон
жөндөмү чыгармачылыктан алынган тажрыйбасы боюнча ишке ашырылат.
Билим берүүнүн мазмунун окуу программасынын жардамы аркылуу ишке ашырууда, мугалим көркөм өнөрүнүн ар
түрдүү технологияларынын, ыкмаларынын өзгөчөлүктөрү менен окуучуларды тааныштырууга өзгөчө маани бериши керек.
Бул жерде мугалим тарабынан көркөм каражаттар жана шаймандар менен иштөө ыкмаларын көрсөтүп берүүсүнүн зор
мааниси бар. Маселен: карандаштардын, форматтардын (барактардын), кистилердин, боёктордун түрлөрү, түстүү кагаздар
жана табигый материалдар менен иштөө ыктары.
Календардык-тематикалык пландагы темалар (бөлүктөр) аныкталат, темалар боюнча сааттарга бөлөт, сабактардын
түрлөрү, окутуунун ирээтүүлүгү, негизги түшүнүктөрү жана көндүмдөрдүн ырааттуу өнүктүрүлүшү системалаштырылат,
ошондой эле предметтин ички жана предметтер аралык байланыштары аныкталат. Календарлык-тематикалык пландаштырууда майрамдарды жана табияттагы өзгөрүүлөрдү эске алуусу, көркөм искусствонун ар түрдүүлүгүн таанып-билүүсүн
ошондой эле окуучулардын көркөм каражаттар менен иштөөсүндөгү түрдүү ыкмаларды өздөштүрүүдөгү ырааттуулуктун
сакталышы зарыл.
Программалар жана окуу китептери, пландаштырылган сабактары үчүн темага ылайык материалдарды камтыйт жана
аны өздөштүрүүнүн жолдорун сунуштайт. Андагы сабактардын иштелмелери класстагы окуучулардын ишин уюштуруудагы методикалык көрсөтмөнүн бир варианты катары сунушталат. Чыгармачылык менен иштеген мугалимдер өздөрү натыйжалуу деп эсептеген варианттарды тандап алып программалык материалды өздөштүрсө болот.
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ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ ГЕОМЕТРИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ
Алиев Ш.¹, Жумадил уулу А.²
Алиев Шаршеналы – п.и.к., И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.;
Жумадил уулу Аман – окутуучу, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Аннотация: математика боюнча системалуу жалпы билим берүү учурунда ал орто мектепте арифметика, алгебра жана
геометрия сыяктуу үч чоң негизги бөлүмдөрдөн түзүлөрү бардык окуучуларга маалым, жалпы билим берүүнүн биринчи
жана экинчи баскычтарында геометриялык түшүнүктөрдү окутуу 6-класска чейин математика деген аталыштагы
предметтин ичинде эле окутулат. Ал эми 7-класстан баштап алгебра (кийинчерээк алгебра жана анализдин башталышы
деген аталышта) жана геометрия болуп өз алдынча предмет катары бөлүнүп окутулуп келүүдө. Бул макалада ушул маселенин айланасындагы окутуунун маселелери каралды.
Түйүндүү сөздөр: алгебра, геометрия, профилдик класс, математика
Математикалык жалпы билим берүү учурунда бул эки бөлүмдүн маңызы жана максаты кандай, алардын өз ара байланышы кандай түзүлгөн. Жалпы билим берүү системасындагы алардын орду, ролу жана мааниси эмнеде, аларды окутууда
өзгөчөлүктөр жаралабы деген сыяктуу ж.б. суроолорго окуучулар туш келишет. Ал эми келечекте жалпы гуманитардык
билимдер багытындагы профессионал адистер болууну көздөгөн окуучулар үчүн жалпы математикалык билим алуу учурунда геометриялык билимдин ролу жана мааниси өзгөчө орунду ээлери математиканы көп жылдардан бери окутуп келе
жаткан тажрыйбадан даана билинип калды.
Биринчиден, эң негизги белгилей кете турган нерсе, математикалык жалпы билим берүү процессинде алгебра жана
геометрия предметтери куштун эки канатындай болгон, бири-биринен ажыратууга мүмкүн эмес математиканын составындагы бөлүмдөр, алар ар бир өтүлүп жаткан математика сабагында бири-бири менен аралашып, журулушуп берилет. Ар бир
математикалык түшүнүк сөзсүз үч формада берилүүгө тийиш. Бул математиканы окутуунун кыйшайгыс мыйзамы, ал математикалык билим берүүнүн сапатын, б.а окуучулардын математиканын маңызын толук түшүнүүсүн төмөндөтүшөт. Демек,
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жалпы математикалык сапаттуу билим берүү, аны окутуу технологиясын жогоруда белгиленген мыйзамга ылайык жүргүзүү
ар бир окутуучунун милдети. Экинчи жактан математикалык жалпы билим берүү учурунда алардын аткара турган функцияларынын мааниси дагы биринен экинчиси жогору төмөн баалоого болбойт. Бул болсо алгебра жана геометрия курстары
жалпы математика илиминде бир бүтүн предметти түзөөрүн көрсөтөт.
Ошондой болсо дагы, математиканы окутуунун ар кайсы этаптарында алардын орду, мааниси убактылуу алмашып бири алдыга чыгып, экинчиси көмүскөдө калуусу ыктымал. Бирок мындай учурлар угуучулардын составына, аларга математикалык билимдин канчалык деңгээлде керектелүүсүнө карата окутуу технологиясына жана ар бир каралып жаткан конкреттүү тематикалык материалдарга, ошондой эле аны окутуп жаткан окутуучулардын профессионалдык тажрыйбасына
жараша болушу мүмкүн.
Кийинки отуз жылдын аралыгында орто мектептеги математикалык билим берүү системасындагы геометриянын ролу,
мааниси алгебра курсуна караганда бир кыйла төмөндөп кеткендиги байкалат. Аны окуучулардын билимин текшерүү учурунда даана байкоого болот. Жогорку окууу жайларына кирүү сынактарында математикадан жазуу иштериндеги берилген беш
суроонун (маселенин) бири эле (айрым учурда экөө) геометриядан, бланкалык тестирлөө учурунда отуз суроонун 8-10 суроосу
геометриядан берилээри мыйзам ченемдүү болуп калды. Текшерүү иштери жана кирүү сынактары окуу программаларына
ылайык түзүлгөндүктөн, мындай фактылардан кийин мектептеги математика боюнча билим берүү учурунда геометрия курсунда алгебра курсуна караганда азыраак маани берилип жүргөндүгүнө күбө болобуз. Мындай абалдын болуусунун тарыхый
себептери болгон. Алардын негизгиси, өткөн кылымдын 70-жылдарындагы математикалык билим берүүгө жүргүзүлгөн реформанын түпкү идеясы, Франциядагы Бурбаки деген псевдоним боюнча биригишкен математик окууумуштуулардын
жүргүзүшкөн реформасына биригип кетүүдөн болгон деп айтууга болот. Ал реформадагы математикалык билим берүүнүн
идеологиясы болуп, орто мектептеги (жогорку мектепте андан бетер) математикалык жалпы билим берүүнүн мазмуну формалдаштыруу жолуна багытталгандыгында. Мындай процесс учурунда алгебра курсу формалдашуу жолуна өтүүгө мажбур болгону менен ал эми геометрия болсо конкреттүү мазмундагы (өзгөчө мектеп курсу) курс болгондуктан аны толук формалдаштыруу формасына өткөрүүгө мүмкүн эмес эле. Мына ушуга байланыштуу геометриялык билим берүүнүн ролу жана мааниси алгебрага салыштырмалуу бир кыйла төмөндөй түшкөндүгү байкалат. Бирок мындай абалдын болуусу математикалык жалпы
билим берүү учурунда өтө зыяндуу болуп эсептелет дагы математикалык билим берүүнүн сапатына терс таасир этет. Педагогикалык тажрыйба көрсөткөндөй, жалпы математикалык толук билим берүү системасында, б.а. ар бир инсандын математикалык билим маданиятына жетүү учурунда өзгөчө жалпы гуманитардык билимдер багытындагы кесиптин ээлери үчүн жалпы
геометриялык билимдин ролу өтө зор. Практикада төмөндөгүдөй учурлар дайыма кездешет: мектепти бүтүргөндөрдүн
көпчүлүгүнүн алгебра боюнча программалык материалдардын теориялык негиздеринен эч бир закондор, фактылар (формулалар, туюнтмалар, графиктер, эрежелер, теоремалар) эсинде калган эмес, а бирок геометрия курсу боюнча көптөгөн материалдар
кадимкидей эсинде сакталган жана аларды өзүнүн күнүмдүк практикалык керектөөсүнө дайыма колдонуп келүүдө. Демек
мындай көрүнүш, жалпы математикалык билим берүү системасында геометриялык билимдин социалдык дагы, практикалык
дагы орду жана мааниси ар бир билим алуучу инсан үчүн абдан чоң экендигине далил болуп эсептелет. Ощондуктан, негизги
геометриялык түшүнүктөрдү, тегиздиктеги жана мейкиндиктеги геометриялык фигураларды, аларга байланыштуу чоңдуктарды (кесиндинин, вектордун узундугун, бурчтун маансин, аянты, көлөмдү) эсептөөнүн негизги эрежелерин, закондорун, формулаларын билүү жана көндүмдөргө жетишүү ар бир инсан үчүн кадимки эле күнүмдүк жөнөкөй турмушка керек жана зарыл
болгон билим болуп эсептелет. Ошол эле учурда мектеп курсундагы элементардык геометрия деп аталган курс эле көптөгөн
кызыктуу жана оригиналдуу идеяларды жаратууга негиз берип, ар түрдүү илимдеги жана техникадагы, практикалык турмуштагы пролблемаларды чечүүдө түгөнгүс билим булагы болуп келүүдө.
Ал эми геометриянын жаралуу тарыхына кайрылсак, анда ал адамзатынын жаралуу жана өнүгүү тарыхын чагылдырып
турарын көрөбүз. Анын түптөгү мезгили ошол эле адам коомунун жаралган мезгилине туура келип, анын аң-сезимдүү учурунун башатындагы биринчи билим булагы болгон десек жаңылышпайбыз.
Жалпы математикалык билимдин түзүмүндө геометриянын орду, ролу жана мааниси өзгөчө экендигин жогоруда айтылган эле. Анын мындай болуусу, алгебра сыяктуу эле, дүйнө таануу процессиндеги анын жеке өзүнүн методу болгондугунда. Мына ушул багытта илимий-методикалык иликтөөлөргө токтоло кетели.
Геометрия билими жалпы математикалык билим берүүнүн эң алгачкы этабында, окуучунун системалуу билим алуудагы биринчи күнүнөн баштап эле киргизилүүгө тийиш. Себеби геометрия конкреттүү даана түшүнүктөрдөн тургандыктан,
андагы геометриялык фигуралар менен адам баласы көзү көрүп, тили чыгып аң-сезим кире баштагандан баштап эле тааныш болуп жүргөндүктөн (оюнчуктар, үй буюмдары, тамак-аш продуктулары ж.б.), математика сабагын ушундай өзүнө
тааныш геометриялык материалдар менен баштап, анын жардамы менен математиканын кийинки абстракттуу жана формалдуу бөлүгүнө (арифметикага) акырындык менен ийкемдүү өтүү шартка ылайык. Математиканын социалдык функциясы
болуп эсептелген башталгыч класстын окууучуларынын эске тутуу, ой жүгүртүү, логика, элестетүү ж.б.у.с. психолгиялык
жана физологиялык факторлорун өркүндөтүү процессинде өзгөчө геометрия билиминин мааниси өтө зор болуп эсептелет.
Башка бир дагы предметте, жада калса математиканын башка бөлүмдөрүндө дагы (алгебра да эле) эч учурабаган «Геометриялык элестөө» («геометрическое воображение») деген терминди геометрияны окутуу технологиясында гана жолуктурууга болот. Муну менен өзгөчө геометрия билими башталгыч класстын окуучуларынын ой жүгүртүүсүнө, анын чыгармачылдык жөндөмүнүн өнүгүүсүнө терең таасир берерин негиздеп, ошол себептен аны атайын «Геометриялык элестөө» деп
аташып, анын жеке гана геометрия сабагына тиешелүү термин экендиги талашсыз болуп олтурат.
Жалпы гуманитардык билимдер багытындагы класстын окуучулары үчүн азыркы окутулуп жаткан «Алгебра жана
анализдин башталышы» менен «Геометрия» курстарын бириктирип жалпы эле жалпы математика деген аталышта окутуу
ыңгайлуу болот. Мындай аталышта азыр жогорку окуу жайларында окутулуп жатат. Ал эми мурун традициялуу окутулуп
жүргөн гуманитардык эмес адистиктер үчүн ал «Жогорку математика курсу» деп аталган жана азыр дагы ошондой эле аталышта калды. Жалпы гуманитардык билимдер багытындагы кесиптин келечек ээлери үчүн орто мектептеги жалпы математика билими андагы арифметика, геометрия жана алгебра бөлүмдөрүнөн топтолот.
Геометриялык форма көрсөтмөлүүлүгү менен эсте калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ, анан ага сөз формасы аркылуу бышыктоо
жасалат. Андан кийин анын аналитикалык формасы берилип, ага дагы сөз жана геометриялык талкуу берилет. Көпчүлүк
учурларда окутуучулар мындай окутууну эң маанилүү формасы болгон – геометриялык түшүндүрмө берүүнү көмүскөдө
калтырып кетишет. Мындай болгон учурда көптөгөн математикалык, өзгөчө алгебралык формалдуу түшүнүктөрдүн маанисин окуучулар толук кабыл ала албай калышып, ал материалды эстеп калууга мүмкүн болбой калат. Ошондуктан, матема-
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тикалык ар бир негизги түшүнүктү алгебралык жана геометриялык формада (же геометриялык анан алгебралык формада)
бир мезгилде аралаш окутуу, аларды так илимий тилдеги сөз формасында бышыктоо окутуп жаткан материалдарды угуучулар толук өздөштүрүп, аны бекем эсте тутууга жана ал түшүнүктөрдү практикалык керектөөсүнө колдонуу учурунда сөзсүз
билим куралы болуп берээри талашсыз.
Узак убакыттан бери традициялуу окутуп келе жаткан геометриянын негизги эки бөлүгү – планиметрия жана стереометрия. Геометриянын негизги объектиси болуп катуу тело эсептелгендиктен үч өлчөмдүү геометрияны окутуу дүйнө таануу процессиндеги негизги максат. Ошондой болсо дагы жөнөкөйдөн татаалга өтүү ыкмасынын негизинде билим берүүнүн
традициялуу жолу болуп калган тегиздиктеги эки өлчөмдөгү геометрияга көп көңүл бөлүнөт. Ошондуктан үч өлчөмдүү
геометрия – стереометриянын көптөгөн маселелерин эки өлчөмдүү – планиметриялык фигураларга келтирип алып, анда
аны чыгаруу азыркы программалык материалдарда бекем орногон. Бир тараптан алганда мындай ыкма бир топ ыңгайлуу
көрүнөт, бирок геометриянын негизги объектиси – үч өлчөмдүү мейкиндик (мейиндиктеги геометриялык фигура)
көмүскөдө калуу тийиш эмес.
Ал эми стереометрия болсо мейкиндиктеги элестөөнү өркүндөтүп, анын практикалык, өзгөчө инженердик типтеги
объектилерди окутууну көздөп, мындагы геометрия билими бардык башка илимдер үчүн дагы эң негизги керектелүүчү билим куралы болуп келе жатат.
Билим берүүнүн жалпы орто мектептеги баскычында (10-11-класстар) геометрия курсун алгебра сыяктуу эле эки
деңгээлдүү программалык багытта окутууну сунуш кылат элек. Биринчи багыт – келечекте физика-математика, табигыйинженердик кесипти көздөгөндөр үчүн, экинчи багыты – келечекте жалпы гуманитардык билимдер багытындагы кесиптерди көздөгөндөр үчүн. Ошондуктан экинчи багыт боюнча окумуштуу адистер тарабынан, илимий-методикалык
изилдөөлөрүнүн негизинде атайын программа, аны окутуу технологиясы жана окуу китеби, окуу куралдарынын комплектиси (өзгөчө экинчи багыт боюнча) иштелип чыгуусу азыркы учурда математикалык жалпы билим берүүдөгү актуалдуу маселелердин бири.
Жогорку мектептеги жалпы гуманитардык билимдер багытындагы кесиптин келечек ээлерине азыркы «Математика»
курсун окутуу учурунда дагы аны «геометриялаштыруу» принциптери сакталууга тийиш. Жогорку мектептеги «Математика» курсунда мындай багыттагы принциптерди аткарууга ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Анткени бул курста «Аналитикалык
геометрия» жана «Мейкиндиктеги векторлук алгебранын негиздери» бөлүмдөрү окутулуп, алардан мектеп курсундагы
стандарттуу геометриялык фигуралар жана аларга байланыштуу геометриянын негизги төрт маселесин кесиндинин (вектордун) узундугун, эки түз сызыктын (вектордун) арасындагы бурчту, аянтты (көлөмдү) табуунун аналитикалык (арифметикалык-координаттык түрдө алынган да) аппараттары берилет. Бул аппараттардын жардамы менен математика курсунун
башка бардык бөлүмдөрүнүн негизги түшүнүктөрүнүн маанисин жана маңызын көрсөтүүгө болот. Бул болсо жалпы гуманитардык билимдер багытындагы кесиптин келечек ээлери үчүн «Математика» курсун өздөштүрүүдө жана көндүмдөргө ээ
болууда өтө ыңгайлуу ыкмалардын бири боло алат. Жогорку окуу жайында «Математика» курсун окутуунун технологиясынын алигиче түзүлбөгөндүгүнөн, аны окутуу ар бир окуучунун өздүк жеке ыкмасына эле жүктөлгөн. Ошондой болсо дагы
жогоруда көрсөтүлгөн сунуштарды бул багыттагы кесиптеги студенттерди окутуу учурунда эске алат деп ишенебиз. Ал эми
кийин жалпы гуманитардык билимдер багытындагы адистер үчүн жалпы «Математика» курсун окутуу технологиясы
жөнүндө сөз болот.
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МЕВЛАНАНЫН МУГАЛИМ ЖАНА АНЫН ТААЛИМ-ТАРБИЯ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН
УСУЛ -ЫКМАЛАРЫ ТУУРАЛУУ КӨЗ КАРАШТАРЫ
Алимбеков А.
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Аннотация. Сунушталган макалада суфий педагогикасынын орто кылымдагы көрүнүктүү өкүлү Желалидин Руми Мевлананын мурастарындагы мугалимдин инсандык, кесиптик бейнеси жана педагогикалык ишмердүүлүктө жетекчиликке
алынган принциптер, таалим-тарбия методдору кеңири талдоого алынган.
Түйүндүүсөздөр: суфизм, мурас, билим берүү, тарбия, педагогикалык болмуш, мугалим, уламыш, метод, принцип.
Мевлананын мурастарында мугалим түшүнүгүнө тектеш “шейх”, “пир”, “муршит”, “жан дүйнө кожоюну (ээси)”,
“ариф (билгин)” жана “кемчиликсиз адам” – деген көп кырдуу сөздөр кездешет. Бул терминдер көп маанилүү жана функциялуу. Бирок, алар Мевлана тарабынан пендезатты ак жолго баштап, таалим-тарбия, билим берүүнү кесип, өнөр тутуп
аны ариет менен аткарууга инсандык жана интеллектуалдык дарамети жетик адамдарды мүнөздөө үчүн колдонулган. Желалидин Руми ислам канондоруна таянуу менен билим берүүнүн башка тармактарына салыштырмалуу рух тарбиясынын
татаалдыгына өзгөчө басым жасаган. Адампенде үчүн сүйлөө маданиятына ээ болуу сыяктуу күндөлүк турмуштук муктаждык үчүн зарыл болгон көптөгөн билим жана билгичтиктерди өздөштүрүү анчейин кыйын эмес. Бирок, пендезат дин жана
ахлакты үйрөнүүдө, рухий ааламынын түптөлүү мезгилинен тарта өтө эле кооптуу тоскоолдуктарга кабылып келет. Анткени, “напси” жана “иблис” деген адамды өмүр бою тооруган тоскоолдуктарды жеңе албай терс жолго түшүп кеткен учурлар
көп. «Жан дүйнөгө отурукташып калган текеберлик сезиминен арылуу – опол тоону омкоруудан дагы оор» -деп айтышкан
дин аалымдары. Башкача айтканда, түбөлүктүү таалайын аянычтуу акыбетке түшүрбөй сактап калууга өзүн өзү коргоого
пенденин чамасы дайым эле жете бербейт. Ошондуктан адам баласы дили таза, руху бийик, жүрөгү аруу жана зирек ке-
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ңешчи, насаатчыга мугалимге муктаж. Мевлананын мугалим насаатчы жөнүндөгү көз караштары диний билим берүү чөйрөсүндөгү түшүнүктөрдүн чегинде чечмеленгендигине карабастан азыркы таалимчилердин инсандык, кесиптик нарк нускасын көп кырдуу баалуулуктардын аспектинде аңдап түшүнүүгө негиз берет.
Мевлана да өз доорунун башка ойчул аалымдар сыяктуу мугалимдин жаратмандык функциясын өтө жогору баалап,
аны ролун табиятка дем берүүчү - жаз жамгырына, орулууну дарттан арылтуучу дарыгерге салыштырат. (Özdemir, 2011:113). Анын таасиринде айдоо талаасында эгилген дандар дыйкандын пешене тери, баш көтөрбөй чаалыкпаган эмгеги аркылуу гана түшүм бергендей, адам да жашоо турмушка зарыл жөндөмдүүлүктөргө жол көрсөтүүчү устат таалимчинин таасиринде гана жетишет (Özdemir, 2011:1-13).
Мевлананын мурастарында пенде үчүн коомдо бардык шарт жагдайлар түзүлүп, баштапкы багыттар аныкталса да
аларга даанышман жана иш билги таалимчисиз жетүү татаал экендигин өзгөчө баса белгилеген. Ал тургай жашоо турмуштагы анча барк албаган билим жана өнөр да ой келди өз алдынча эмес , анын билерман устатынан үйрөнүлүшү зарыл.
(Şimşekler, 2014). Буга байланыштуу ал “Дүйнөдө даражасы өтө төмөн деп эсептелген өнөр дагы устасыз, билбегенге оор
келет, ар бир өнөрдө шык, билим деген нерсе биринчи турат андан кийин иш-аракет. Эй, акылы бар адам! Өнөргө ээ болгуң
келсе, аны үйрөтө турган туура устат адамды тап! (Mevlana, Mesnevi, 2011, s. 1054-1057, c.V)” – деп нускаган.
Демек, Мевлана таалим-тарбиянын кайтарымдуулугу менен мугалим таалимчинин инсанынын ортосундагы көз карандылыкты эң негизги мыйзам ченемдүүлүк катары эсептеген. Бул жагынан анын көз караштары педагогика илиминин көрүнүктүү өкүлдөрүнүн ой тыянактары менен үндөшүп турат. Алсак, ХIХ кылымдагы немец педагогу Адольф Дистервег
“Мектепте баары мугалимге негизделет. Эң мыкты окуу предмети да, окуучу үчүн жандуу өрнөк үлгү да, мугалимдин инсандык сапаттары.Бир дагы китеп, мугалимдин духун алмаштыра албайт”. –деп айткан. Ал эми, улуу орус педагогу
К.Д.Ушинский мугалимдин инсандык сапаттарынын педагогикалык процесстеги ордун өтө жогору баалап: “Тарбиячынын
жаш муундардын жан дүйнөсүнө таасирин эч нерсе менен теңдештирүүгө болбойт, аны окуу китептер да, ар кандай адептик
осуяттар да, мактоо жана жазалоо системасы да алмаштыра албайт” – деп жазган.
Мевлананын мурастарынан мугалим, тарбиячынын инсандык кесиптик бейнесине таандык азыркы мезгил үчүн да
актуалдуулугун жогото элек бир катар сапаттарды учуратабыз. Ал мугалимдикти бул дүйнөнү таанууга баш койгон пенденин муктаждыгына жараша аракет жасап, кем өксүгүн кемелине келтирүүгө өмүр тагдырын арнап жан оту менен мамиле
кылууну талап эткен өзгөчө кесип, өнөр катары мүнөздөгөн.
Мевлана таалимчини адам пейилин оңдоп аны асылзат баалуулуктарга баштай турган изги инсан катары башкалардан
айрымалуу көп өзгөчөлүктөргө ээ болушу зарылдыгын белгилейт.
Жалпысынан Мевлана тарабынан негизделген таалим-тарбиячыга (таалимчи, окутуучу) тиешелүү сапаттарды, касиеттерди төмөндөгүдөй тизмектеп көрсөтүүгө болот:
1- Адамдарга болгон жогорку сүйүүгө ээ болуу.
2- Адамдардын ички дүйнөсүнүн чебер билерманы
3- Адамдын жетилишине чын ыкластан көмөкчү болуу ниети
4- Мээримдүүлүк, кичи пейилдик
5- Терең билимдүүлүк.
6- Өз кесибине берилгендик.
7- Кеңеш берүү, жол көрсөтүү.
8- Окуучуга дем берүү, иш аракетин стимулдаштыруу, духун көтөрүү.
9- Сабырдуулук, көтөрүмдүүлүк
10- Кечиримдүүлүк (Özdemir, 2011:1-13).
Мевланын пикиринде мугалимдик сапаттын эң башкычы көрсөткүчү бул өз кесибин жана тарбиялануучуларды сүйүү.
Ансыз, калган сапаттарынын баары ойдогудай натыйжаны камсыз кыла албайт. Тагыраак айтканда мугалим шарт жагдайларды шылтоо кылбай, окуучуга жакын болуп, дитине багып, аны ичтен имерип, көп нерсени үйрөтүүгө аракеттениши
зарыл. Демек, мугалим өз кесибин жана окуучуларды сүйүшү зарыл. Өз кесибин, жасаган ишин сүйбөгөндөр оорукчан же
эрксизден оор жүк ташыган адам сыяктуу өзү үчүн да, башкалар үчүн да пайдасынан зыяны көп болот. Ошону менен бирдикте мугалим –таалимчи тарбиялануучулар үчүн изги маданияттын үлгүсү болушу абзел. Мевлана Тасаввуфтун тарбиялык
усулдарына таянуу менен шакирттин муршидинен алган өрнөгү, сабагы ага болгон сүйүүсүн көөдөнүндө дайыма жандуу
сактоо менен башталат. Шакирттин муршидин көз алдында элестетиши жана анын жүрүм-турумун, кыймыл-аракетине
такай баам салып, бардык иште ошондой болууга умтулушу, андан
үлгү алуу дегенди туюнтат. Муршиддин жандуу образы тарбиялануучунун багытын туура белгилеп, өзүнчө дем-күч
тартуулап, өзүн зирек кармоого стимул берет. Анткени, адам баласы өзүнүн ишенимдерин башка адамдар менен алака
катыш аркылуу бекемдеп олтурат. Рухтардын ортосундагы рухий катнаш жашоодогу талашсыз чындык. Ал эми өзүн өзү
агартуу, өнүктүрүүгө баш койгон шакирттер мугалимдин жана ошондой эле такыбаа пенделердин руханий дүйнөсүнүн
жарыгынан мүмкүн болушунча көбүрөөк пайдаланып калууга аракет жасоосу зарыл.
Мугалим тарбиячынын ишиндеги ийгилик ал жетекчиликке алып колдонгон принциптер, усул ыкмалар аркылуу камсыз кылынаары жалпыга маалым акыйкат. Муну Мевлана да терең аңдоо менен таалим-тарбиянын бир катар принциптерин
жана усулдарын айкындаган.
Орто кылымдагы билим берүүчү жайларда окуучуларды билим даражасына жараша класстарга бөлүп окутуу системасы калыптана элек болуучу. Мугалимге ар түрдүү деңгээлдеги балдар менен иштөөгө туура келген. Ошондуктан Мевлана
тарбиялануучу, үйрөнүүчүлөрдүн ар биринин билим деңгээлине, инсандык өзгөчөлүктөрүнө жараша мамиле кылуу зарылдыгын белгилеген. Анын пикири боюнча “Сөз укканга айтылат. Тигүүчү кийимди адамдын чен өлчөмүнө жараша тигет
(Mevlana, Mesnevi, 2011, s. 1241, c.VI).” “Билими жок караңгы адамга бир нерсе үйрөткүң келсе, өзүңдүн тилиңди унутуп
ошол адамдын тили менен сүйлөшүшүң керек. Ал ошондо гана билим-илимдерди үйрөнө алат (Mevlana, Mesnevi, 2011, s.
3317, c.II).” “Менин ишим балдар менен байланыштуу болгондуктан, мен алардын тилинде сүйлөшүүм зарыл (Eflaki, 1986,
s. 156, c.II)”- деген Мевляна. Мевляна бир гана санат сабактарынын гана эмес чыгармаларынын түшүнүктүү болушуна
маани берген. “Сөздү баары түшүнө ала биле турган деңгээлде сүйлөгөнүбүз оң. Себеби Пайгамбарыбыз дагы, “адамдарга
алардын акыл деңгээлине жараша сүйлө” деп айткан. Түшүндүрмөлөрүндө тамсилдерди колдонуп, конкреттүү мисалдарга
орун бериши, даража-деңгээлге жараша түшүндүрүү методун колдонгондугун байкоого болот (Özdemir, 2011:1-13). Мугалим шарт жагдайларга жараша айрымдарына окуганды, жазганды айрымдарына башка дисциплиналарды дагы үйрөтүүгө
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тийиш, ооруса да үйүнө чейин чакырып билим берүүсү зарыл деп нускаган. (Tekin, 2012:4). Мевлана “Кудай бардыгыбызды бир иш үчүн жараткан” дейт. Ошондуктан ал ар бир адамга дээриндеги жөндөм шыгынын өзгөчөлүктөрүнө жараша
таалим-тарбия, билим берилиши зарылдыгын жактаган. Мевлана дарыгер оруулунун анализдери аркылуу аны дартын
кантип билсе (диагноз койсо), таалимчи да балдардын ишмердүүлүгүн кылдат байкоо жүргүзүү аркылуу, анын кызыгууларын, жөндөм шыктарын айкындайт. Ал билим жана тарбия окуучулардын кызыгууларына, жөндөм шыктарына жараша өз
өзүнчө берилишин эп көргөн. Окуучулар ушундай шартта гана мүмкүнчүлүктөрүн эркин ачыкка чыгарып, өнүктүрө
алышат. Ырасында эле, Мевлананын рухий мектебинен тарбия көргөндөрдүн арасында коомдун бардык катмарларынын
өкүлү болгон. Алар ар кайсы улуттагы, ар башка тилде сүйлөгөн адамдар, өңү түсү ар кыл адамдар, байлар, кембагалдар,
багар көрөрү жоктор, иши кылса баары бар эле. Алардын арасында ислам илимине жаңыдан баш коюп жаткандар да,
зээндүү илим билимдүүлөр да болгон. Ал алардын ар биринин деңгээлине жараша жеткиликтүү билим берүүгө жетишкен.
Демек, Мевлананын мурастарында окутуунун максат, мазмуну, усул-ыкмалары окуучунун керектөөлөрүнө жана муктаждыктарына карай аныкталышы зарыл деген инсан таламдуу билим берүү парадигмасынын изин таасын байкоого болот.
Мевлана ар кандай окуучуда биз байкаган да, байкабаган да өнүгүүгө жөндөмдүү ресурстар бугуп жатканын, аны барк
албай коюууга болбостугун белгилейт. Буга байланыштуу “Сыртынан караганда уктап жаткандай көрүнгөн жылаңач
бутак да жазда көктөө үчүн жашыруун даярданат” -дейт. Мында сыртынан караганда жөндөм шыгы анчейин байкала
бербеген балдар да кандайдыр бир чөйрөдөгү ишмердүүлүккө ийкемдүү келет. Ошондуктан балдардын өнүгүшүнөн үмүт
үзбөй, ар дайым оптимизм менен кароо зарыл. “Ачыла элек сандыкта, бычыла элек кундуз бар” –деген кыргыз макалы да
дал ушундай ойду туюнтат.
Мевлана билим алууда күзгүнү карап түздөнүү же жаттоо практикасына караманча каршы болуп, билимди чын ыклас
менен аң сезимдүү алууну жактаган.
Буга анын “ Окуучу жана ыйлаган мугалим” аттуу уламышы күбө. Сабакка келген окуучу мугалиминин ыйлап жатканын көрөт. Мугалимдин кайгылуу ыйын көрүп окуучу да ыйлай баштайт. Ошентип алардын экөөнүн үнүнөн үй козголгондой ыйлашат. Бирок, бир маалда мугалим ыйын токтотуп окуучусун карап мындай дейт:
- Мага сенин ыйлаганың өтө эле орунсуз көрүнүп жатат, анткени сенин ыйлоого себеп жок эле мени туурап жатасың. Ким себепсиз ыйласа, жек көрүүгө гана татыктуу болот. Эгер ый жан дүйнөңүн тереңинен чыкпаса, айыпсыз көз
жаш төкпө.
Бул притчанын мазмунунда таасын көрүнүп тургандай Мевлана суфий салтына ылайык сезимди тууроо аркылуу тарбиялоонунун болбостугун билдирет. Окуучунун мындай жоругу инсанды калыптандыруунун эң башкы эрежеси болгон
үйрөнүүдөгү чын –ыкластуулук , аң сезимдүүлүк принцибине доо кетирет.
Мевлана өзүнүн адамды жетилдирүү концепциясынан баштан кечирүү аркылуу үйрөнүү принцибин өз алдынча бөлүп
алып кароого болот. Ал тургай бул принцип анын билим берүү боюнча ишенимге айланган көз караштарынын өзөгүн түзүп
турат. Ансыз Мевлананын педагогикалык көз караштарын туура жана толук чечмелөө мүмкүн эмес.
Жетилүүнүн биз карап өткөн үч баскычы - шариат, тарикат жана хакикат - таанып билүүнүн үч баскычы менен дал келет. Биринчиси - “ишенимдүү билим” деп аталат. Анын маанисин төмөнкүчө аныкташкан: “Мага уунун уулантаарын, оттун күйгүзөөрүн бир нече жолу далилдешкен, аны өзүм да билем. Бирок мен аны өзүм эч качан башыман өткөргөн эмесмин”. Бул таанып билүүнүн деңгээли кадимки теориялык жатталган билимге туура келет.Адамдын билими болгону менен
ал адам үчүн объективдүү чындык боло албайт.
Экинчиси - толук ишенимдүү билим. Анын маанисин суфийлер төмөнкүчө аныкташкан: “Уу ичкен адамдын
ууланганын, отко түшкөн адамдын күйгөнүн өз көзүм менен көрдүм. Ага толук ишендим”. Бул болсо башка тажрыйбадан
алынган гана билим.
Таанып-билүүнүн үчүнчү баскычы чыныгы ишеним болуп эсептелет. Суфийлер аны мындайча тастыктайт: “Ууну
өзүм ичип көрүп, анын ууландыруучу касиетин сездим. Отко түшүп өзүм күйдүм. Бул мен үчүн даана чындык болду”.
Мындай абалда адам чыныгы акыйкатка жетип, объект менен субъект бир бүтүндүккө биригет, байкоочу менен байкалуучу
бири-бири менен жуурулушат.
“Ал окуп алып олуя болгон эмес, акылмандыкка акыйкат аркылуу жетти» -деген пикир кездеше Месневиде. Бул ой
тыянак да акылмандуулук адамдын өз алдынча практикалык изденүүчүлүк ишмердүүлүгү менен гана калыптана тургандыгын тастыктап турат.
Демек, Мевлана окуучу жан тери менен сезип өзүнүн иш аракети аркылуу өздөштүрүлгөн билим гана акыйкат, чыныгы билимге айланат –деп тыянак чыгарат. Бул азыркы компетенттүүлүккө негизделген билим берүү парадигмасынын дал
өзү.Бул моделге ылайык окутуунун башкы натыйжасы керек учурда кайталап айтып берүүгө негизделген илимий маалыматтар эмес, окуучунун аларды жашоо турмушта колдоно билүү тажрыйбасы. Мектеп практикасынан алынган айрым мисалдар көрсөткөндөй тил сабактарынын эрежелерин он жыл окуп бирок, сабаттуу кат же арыз жаза албаган окуучулар жок
эмес. Окутуунун компетенттик модели дал ушул кементени жоюга багытталат. Анын түпкү максаты маалыматтарды окуучулар тарабынан эсинде бекем сактап калууга умтулуу эмес аларды ар түрдүү кырдаалдарда жаралган проблемаларды чечүүдө колдоно билүү билгичтигин өнүктүрүүгө жетишүү.
Мевланынын пикиринде мугалим окуучуга өзү баштан кечирген чындыкты гана ишенимдүү билим катары суна алышы абзел. Буга байланыштуу көптөгөн уламыштарды жараткан. Алардын бири “Канттын зыяндыгы жөнүндөгү” аңгеме.
Бир эне баласынын ашкере кантты көп жей тургандыгын жана аны калтыруунун амалын таппай жатканын даттанып
алыстан келет. Эне баласы Румини өтө урматтагандыктан анын оозунан укса балким таасир этээр деп үмүт кылат.
Руми баланын көзүнө карап кандай зор ишеним менен тиктеп турганына көзү жетет да, туура үч аптадан соң келгиле
деп жөнөтөт. Үч аптадан кийин кийин жообун угам деп келген энеге дагы үч жумадан кийин келгиле дейт. Үчүнчү жолу
келгенде баланын көзүнө көпкө тиктеп туруп, балам кантты көп жебе, зыяны көп деп айтат. Румиге өтө терең ишенген
бала, анын айтканын аткарууга убада кылат. Эне кайтаарда баласын эшикте күтө тур деп Румиге эмне үчүн ушунча
убакыт аралыгында гана жооп бердиңиз деп сурайт. Руми балага канттын зыяны жөнүндө кеңеш берээрден мурда ал
адаттан өзүм арылууну баштан кечирдим, албетте бул иш үчүн үч жума да аздык кылгандыктан мен үчүн да оор болду.
Бирок , максатка жеттик деп жооп берет. Мында Мевлана мугалимдин башкалардын кылган эткенин, жүрүм турумун
өзгөртүү багытындагы берген кеңештери өзүнүн же башкалардын практикасында сыноодон өткөн акыйкат болушу керек
экендигин бекемдейт.
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Мевлананын таалимчилик практикасынан келип чыккан окутуу принциптеринин бири жогорку татаалдыкта үйрөнүү принциби жалпы эле суфий педагогикасынын жоболоруна негизделген. Суфий педагогикасында жүрөктүн, жан дүйнөнүн мындай абалга келиши руханий тарбиянын алкагында арууланышына байланыштуу болот. Деңиз түбүндө же жээктерде кумдун арасында бүдүрү жок жылмакай көк таштар болот. Алар көптөгөн жылдар бою толкундун элегинен өтүп
ошондой абалга келген.
Бир грамм алтын алуу үчүн балким бир тонна топуракты электен өткөрүү зарылчылыгы бардыр. Кыскасы, ар бир жандуу жансыз белгилүү бир электен, тарбиядан өткөндөн кийин гана баралына келет. Анын сыңарындай, жүрөк да аятта айтылган «калбу салим»ге (таза, аруу жүрөккө) айланышы үчүн руханий тарбиядан өтүүгө зарылчылыгы күч. Жан дүйнө руханий тарбияга чейин дат баскан темир сыяктуу болот. Темирди каалаганда калыпка салуу үчүн алгач отко кактап даткирлерин түшүргөн соң аны ээритүү кажет. Мына ушундан кийин гана анык каалаган калыпка салсак болот. Анын сыңарындай элебардык талаптар жүзөгө ашырылмайын жан дүйнө да баралына келбейт. Жан дүйнө баралына келгенден кийин
көзгө көрүнбөгөн жана акыл менен аңдоого мүмкүн болбогон руханий акыйкаттар ааламына сапарга чыгуу мүмкүнчүлүгү
жаралат. Маселен, катардагы жөнөкөй адамдын ден-соолугуна олуттуу залака тийгизе турган көнүгүүнү талыкпас машыгуунун натыйжасында спорттук адистикке жеткен спортсмен оңой-олтоң гана аткара алат. Бул жагдай денедеги күчтүн баарын бир нукка топтоону талап кылат. Жогорку мисалдардан суфий педагогикасы боюнча билим алуу инсандын бардык тоскоолдуктардан чыдамкайлык, көтөрүмдүүлүк менен өтүшүн талап кылат деген идея келип чыгат.
Мугалимдин парзы билим берүү процессинде окуучуну билим алуу жана үйрөнүүнүн өтө татаал жолу менен жетелеп
олтуруп инсан катары бышып жетилдирүү экендиги жөнүндөгү көз караш “Ысыган казандагы секирип жаткан буурчак
жөнүндө” деген икаяда өтө таасын туюнтулган.
Кары айткан накыл кепти капка жигит салып ал,
Зыяны жок, пайда болот көкүрөктө калып ал.
От жагылып, казандагы буурчак текши куурулуп,
Айрымдары секириптир топ ичинен суурулуп.
Айым, менин сөзүм укчу, - деген экен дан, болбой,
Бышаарына аз калганына от илеби жан койбой.
Мени сатып алыш үчүн бардың беле базарга?
Анан кордук көрсөткөнү салганыңбы казанга?
Оттон дагы сала түшүп айым айтты: -Ар дайым
Тамак- ашка ниетим ак, айтсам иштин жагдайын.
Дагы кайнап сен бышасың эзилесиң жарылып,
Боркулдайсың ботко болуп, туз ченемдүү салынып.
Чийки кезде жаш экениң даана көзгө байкалып,
Сугарылып, ээн өскөнсүң тоо койнунда жайкалып.
Тээ башында буюргансың казан менен отко сен,
Ач курсакты тойгузасың, аш болосуң ботко, сен (Руми, 2000:97)!
Бул аңгемеде буурчакты бышырган айым муршит же мугалимдин образы болсо, буурчак мугалимдин шакирти, муриди. Мевлана аңгемеде мурит жана муршит же мугалим менен окуучунун ортосундагы мамилени буурчак жана ашпозчу
айым аркылуу чагылдырган. Мында талаадан терилип келген чийки буурчак казанга салынат, ал чийки буурчак билимге
жаңы сүңгүгөн окуучунун символу. Буурчак казанга түшүп кыйналат, окугусу келбеген окуучу сыяктуу, ашпозчу айымдан
куткаруусун суранат, бирок ашпозчу айым, (мугалим) анын бышып, пайда бере турган аш болоорун, ошондуктан анын чыдашын буюрат (Can, Mesnevi Hikayeleri, 2005:307).
Мугалим же деги эле башка бир кесиптин ээси ар дайым ишине берилсе, өзүнө болгон ишеничи да артат. Ошол эле
учурда мугалим окуучуларын өзүнө тартып, сабакка кызыктыруусу зарыл. Буга байланыштуу ал алгач кабыл алууга даяр
кыртыш, андан кийин гана даанышман таалимчинин санаты зарыл, эгер түшүнүүгө дараметиң жетпесе, кооз сөздөрдүн пайдасы эмне? –дейт.
Мугалимдин бир калыптагы жадатма методу окуучулардын билимге, окууга болгон кызыгуусун төмөндөтүп, барабара окуудан кутулуу жолун издөөгө аргасыз кылат.
Бул кырдаал “Месневиде” “Мугалим жөнүндө” аттуу аңгеме аркылуу таасирдүү ачылып көрсөтүлгөн:
Болгон экен бир мугалим китептердин ынагы,
Сабак берүү, окутуунун жанып турган чырагы.
Таңдан кечке окуткан ал. Тыныгууну ойлобой.
Окуучулар жүдөп-какайт, сейилдешпей, ойнобой.
Тилектери: ооруп-сыктап, жатып калса ылайым,
Анча-мынча демин суутар кылар бизге ырайым – деп окуудан тажаган окуучулар, мугалиминин сабакка
келбей калышынын амалын издешет. Ошондой амал катары
-О, урматтуум, - деди тапан, - кызык адам экенсиз,
Ооруп калган турбайсызбы, дарыланбай бекер, сиз (Руми Ж. , 2000:85).! – мугалимди ооруп калганына
ынандырууга аракет кылышат: Мугалим адегенде ишенбейт, бирок окуучулардын бардыгы кайталаган соң, ынанууга мажбур болуп сабагын токтотуп үйүнө барат да, жубайын урушат. Оорунун белгиси жок болсо да өзүнө өзү күмөнсүп оорукчан
адам сымал төшөктө жатып калат. Ошондо да окуучуларын ойлогон мугалим, аларды үйүнө чакыртып окутайын дейт.
Бирок дагы амал тапкан балдар үндөрүн катуу чыгарып ого бетер мугалиминин башын оорутушат. Чыдамы кеткен мугалим
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окутканын токтотуп коёт. Ошентип сабактан тажаган окуучулар максатына жетишет. Кээ бир учурда мугалимдер окуучуларды, өздөрүнүн монотондуулугу менен, ар дайым бир нерсени кайра-кайра кайталап айта бергендиги менен тажатышат.
Андыктан окуучу жаңы нерселерди билгиси келип, үйрөнгүсүсү келет, бир калыптагы ыкмадан тажай баштайт. Көп окуучулар мугалимдеринен тажап, ага ар кандай ылакап, аттарды коюп, шылдыңдап, сабактан качуунун амалын ойлоп табат.
Албетте, мындай учурларда мугалим балдардын жалкоолугуна шылтоолойт. Бирок бул мугалимдин да жаңылыштыгы, себеби анын максаты окуучуларды өзүнө тартып, сабакка кызыктыруу дагы. Аңгемеде сабактан, мугалимден тажаган окуучулар, мугалимине каршы амал ойлоп, андан эс алуунун жолун табышты. Чыныгы турмушта да мындай окуялар көп болот,
сабактан же жаман көргөн мугалиминен качкан окуучулар жогорудагы аңгемеден да жаман нерселерди ойлоп таап сабактан
качышат. Мевлананын бул аңгеме аркылуу айткысы келген ою, мугалимдерди эски нерсени кайра-кайра кайталабастан,
алдыга карай умтулуу үчүн жаратмандуулукка ээ болуусу керек. Улуу ойчул Мевлана мындан VIII кылым мурун эле заманбаптуулукту, өзгөрүп – өнүүгүнү таалим – тарбиядан баштоо керектигин айтып кеткен экен (Tekin, 2012).
Ошентип, Мевлананын көз караштары мындан 800 жыл мурда кандай актуалдуу болсо, азыркы педагогикалык процессти таануу, өзгөртүү ишинде да зарыл билим катары колдонулушунан шек саноого болбойт.
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Аннотация: Бул макалада орто мектептердеги көркөм өнөр предметинин учурдагы маселелери, аны жакшыртып,
өнүктүрүү багытындагы ой-пикирлер, сунуштар камтылды.
Краткое содержание: В эту статью включено мнение об улучшение и развитие текущего вопроса по предмету художественное творчество в средней школе.
Түйүндүү сөздөр: Гумандуулук, эстетикалык тарбия, интерактивдик ыкма, мээримдүүлүк, сүрөт+музыка.
Ключевые слова: гуманизм, эстетическое воспитание, интерактивный метод, благосклонность, рисования+ музыка.
Орто мектептерде көркөм өнөр предметин окутуу маанилүү жана жаш муундарды тарбиялоодо орчундуу мүнөзгө ээ.
Окуучулардын дүйнө таанып билүүсүн, эстетикалык табитин, аң-сезимин өнүктүрүү, аларды патриоттуулукка, адепахлакка, эмгекти сүйүүгө тарбиялоо гана эмес, адам баласынын руханий жактан тазартуунун каражаты катары эсептелген
көркөм сүрөт өнөрү сабагын жогорку деңгээлде уюштуруу зарыл.
Улуу орус педагог-сүрөтчүсү П.П. Чистяков «Сезүү, билүү, аны аткаруу - толук искусство» деп баса белгилеп кеткен.
Ошол себептен биз мектеп окуучуларын көркөм өнөр сабагында, бүткүл дүйнөдөгү асылдыктарды туюп сезе билүүгө, теориялык жана практикалык билимдерди алууга, андан соң аны көрүүчүлөргө тартуулоого үйрөтүп, туура багытта окутууубуз керек. Бул иштерди өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө ишке ашыруу үчүн 1-класстан баштап туура окутуу учур талабы.
Көркөм сүрөт өнөрү сабагы орто мектептерде жогорку деңгээлде, талапка ылайык өтүлүүдө деп айтууга азырынча
мүмкүн эмес.
Мектеп жетекчилери ал тургай кээ бир мугалимдерибиз, бул предметке «тагдырдын өгөй баласы» сымал мамиле жасап, анчейин көп көңүл бурушпай салкын мамиле жасап келишет.
Алыскы райондордогу, айылдык мектептерде көркөм өнөр, технология сабактарын атайын адис мугалим бербестен,
башка предметник б.а. тилчи, тарыхчы, математик ж.б. сааты жетпей калган мугалимдер өтүп келет.
Көпчүлүк эле жаш балдар кичинекейинен баштап эле сүрөт өнөрүнө кызыга баштайт. Ал тургай кичинекей бөбөктөр
сүрөт эмне экенин андай албаганы менен, колуна калем берип койсоң ак баракка бир нерселерди чиймелеп түшүнүксүз
сүрөттөрдү тарта башташат. Алар ушул аракеттери менен айлана чөйрөнү, баамдап үйрөнүп жаткансыйт. Акырындап отуруп бул чиймелер түз сызыкка, айланаларга айланып, көлөмү(формасы) реалдашып тартыла баштайт, жөн гана чиймелеп
жатып, калемди туура кармаганды, түстөрдү ажырата билгенди үйрөнүп, айланадагы кубулуштарды нерселерди тартууга
аракеттенет.
Азыркы учурда психологдор баланын аң-сезимин, мүнөзүн жана кантип өсүп жатканын, алардын тарткан сүрөттөрү,
жасаган буюмдары аркылуу байкап келишет.
Ошол балдар мектеп жашына жеткенде кокусунан мугалим тарабынан эске алынбай, же ушул сабактарыбыз талапка
ылайыксыз өтүлүп калса, жаңыдан эле шилтеп жаткан дүйнө таанымдык кадамдары кыйла ылдамдап, аң-сезимдик катастрофага (алааматка) байкалбай түшүп калышы мүмкүн. Ушундай кайдигерлигибиз менен акыл потенциалыбызды чектеп,
балдардагы талант, шык чыгармачылык жөндөмдүүлүктүн байып өркүндөшүнө, өсүшүнө бөгөт болуп жатканыбызды, же-
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текчилер сезгиси келбегени менен анын аягы өтө опурталдуу болушу мүмкүн. Ошондуктан мектеп жетекчилери бул предметти ар кайсы сааты чыкпаган мугалимге эмес, ЖОЖ да даярдалган атайын көркөм сүрөт өнөрү жана чийүү адистиги
боюнча билими бар мугалимдерге беришсе.
Көркөм өнөр предмети окуучунунун көркөм табитин өнүктүрүп, гумандуу, боорукер, жаратылыштын кооздугуна аяр
мамиле жасаган, чыныгы инсан болуп жетилүүсүнө көмөктөшөт.
Бул предмет назик, нурдуу жана асыл дүйнөнү көрө турган жарык терезелердин бири болуп саналат. Түркүн түстүү
боëк менен тартылган сүрөт баланын жан дүйнөсүндө, адамзаттын сулуулугун, улуулугун ошондой эле бийиктигин сездирип, анын зоболосун көз көрүнө көкөлөтөт.
Адам, тартылган сүрөттү же адеми, кооз жасалган нерсени карап, өзүнө пайдалуу энергияны чогултуп, ал тургай эс
алат. Ошол сүрөттү көрүү ага суктануу-эммоцианалдык эстетикалык таасирдин музыка сыяктуу эле татаал ыкмасы. Бала
кездеги ой жүгүртүүнүн конкреттүү жана элестүүлүгү сүрөттөгү жалпыланган мазмунду түшүнүүнү татаалдаштырат.
Сүрөттү, жасалган буюмду баамдап түшүнүүнүн алиппеси болуп, табиятка байкоо жүргүзүү да эсептелет.
Чыгарманы түшүнүп, баалап сүйүү үчүн Адам баласы табият ааламындагы сезимдердин узак мектебинен өтүүсү керек.
Бул көркөм өнөр, сабагы балдарга эстетикалык тарбия берүүнүн күчтүү каражаттарынын бири деп айтсак жаңылышпайбыз.
Мугалим биринчиден окуучунун ойун, кыялын альбомдоруна кооздоп жазып, таза тартууга, кандайдыр бир буюмду же
нерсени тыккандык менен жасоого көңүлүн бурат. Окуучунун альбомду булгоого, тарткан сүрөттөрүн, жасаган буюмдарын
иретсиз жайгаштырып, ысырап кылуусуна жол бербөө керек.Ар бир сабакты өтүүдө көрсөтмө куралды пайдалануу зарыл.
Ал үчүн белгилүү сүрөтчүлөрдүн чыгармаларын пайдалануу керек. Себеби; мугалим канчалык аракет кылып
түшүндүрбөсүн, бирок окуучу өзүнүн вариантында элестетип отурушу мүмкүн (миң уккандан, бир көргөндөй дегендей).
Ал эми көрүү деген бул башка нерсе. Окуучу, теманы касиеттүү өнөрдү кабылдоосу үчүн заманбап окутуунун интерактивдик ыкмаларын колдонуу туура.
Мисалы: Сабак учурунда тартылган сүрөттөрдүн үлгүсүн илип, практикалык бөлүгүндө, тапшырма берүү менен бирге
музыка коюп сабак өтүү. Улуу композиторлордун чыгармаларынан акырын, бийик эмес деңгээлде коюп берүү менен баланын фантазиясын, элестетүүсүн күчөтүүгө болот жана алардын музыкага болгон сыйлоосун, табитин арттырып, элдик чыгармаларды түшүнүүсүнө да түрткү берет.
Сүрөт + Музыка болуу менен окуучулардын көрүү, угуу органдары аркылуу жан дүйнөсүнө патриоттуулукту,
мээримдүүлүктү жеткирүүгө болот.
Мугалим көрсөтмө куралды пайдалануу менен эле чектелбестен, сабак учурунда өзү да, берилген тапшырманы
окуучулар менен бирдикте иштөөсү керек. Ошондо мугалим иштеген жумуш, баланын эсинде калып калат да, ал да бир
учурда ошондой тартып же жасап чыгат.
Сүрөтчүлүк өнөр балдардын коомдук иштери менен тыгыз байланышта болуусу, жакшы тартылган сүрөттөрдүн, кол
өнөрчүлүк буюмдардын көргөзмөлөрүн, конкурстарын уюштуруу, мектептеги ар кандай майрам салтанаттарда кооздоо
иштерине катышуу сыяктуу ар кандай иш-чаралар, класстан сырткаркы иштер окутуу процессинде эстетикалык тарбия
берүү мүмкүнчүлүктөрүн күчөтө алат.
Биз окуучуларды жүз пайыз, сүрөтчү кылабыз дегенден алыспыз, бирок бул сабак алардын жан дүйнөсүндө терең из
калтырышы мүмкүн. Ошол из окуучунун келечек турмушунда көптөгөн руханий байлыктарды топтоп байуусуна өбөлгө
түзөөр эле.
Көркөм өнөр чынында эле инсандын ар тараптан өнүп өсүүсүнө, жетилүүсүнө, калыптанышына эң эле курч күчтүү каражаттардын бири. Буга мисал катары; ата-бабаларыбыздын кылымдан кылымга мурас катары, атадан-балага, энеден-кызга
өтүп уланып келе жаткан улуу көөнөрбөс кол өнөрчүлүгүбүздү айтсак болот. Байыркы замандан тартып эле адамзат баласы
өнөр аркылуу бүгүнкү жашоого жетишти. Өнөргө ар дайым унутта калтырбай чоң маани берилсе.
Азыркы илимдин, техниканын жетишкен мезгилинде да искусство анын ичинде көркөм сүрөт өнөрү, чыгармачылык
деген сөздөрдүн өзү дагы эң бийик тепкичте туруусу керек.
Бүгүнкү күндө орто мектептерде жыл сайын математика, англис, кыргыз, орус, химия-биология ж.б.предметтерден
райондук, шаардык, областтык, республикалык таймаштар, олимпиадалар өткөрүлүп, жеңүүчүлөр, Жогорку окуу жайларына жеңилдиктерди алып келишет. Ал эми көркөм өнөр, музыка предметтеринен республикалык деңгээлде андай кароо сынактар өткөрүлбөй, унутта калгансыйт.
Мектептердеги көркөм өнөр, технология музыка сабактарынын абалын жана маңызын эч ким баалабай калган сыяктуу.
Бул көйгөйлүү маселелер дайымкыдай эле оозеки же жазуу жүзүндө айтылып калбастан, мектептердеги көркөм өнөр музыка предметинин сааттары (жүктөмү) көбөйтүлсө жана жумасына бир сааттан эмес, катарынан эки сааттан өтүлсө. Анткени
40 мүнөттүн ичинде окуучу эч нерсеге жетишпейт.
Технология (эмгекке окутуу, чийүү) сабагын, көркөм өнөр предметине кошуп, бөлүп жарбай, бир эле адистин өтүүсүн
камсыз кылуу. Ал үчүн ЖОЖдагы көркөм өнөр предмети менен технологияны бириктирүү зарыл. Бул эки предмет бирибири менен ажырагыс (көркөм өнөр, чийүү, эмгек).
Ошондой эле бул предметтерди өз ээлери сүрөтчү педагогдор гана өтүшсө. Себеби; адис педагог сабак өтпөгөндүктөн
учурда таланттуу балдар жокко эссе.
Эгер биз балдарыбыз келечекте гумандуу, боорукер, сабырдуу, сезимтал болуп өссүн десек, ушул жагына көңүл буруубуз керек. Ошондуктан көркөм сүрөт өнөрүн бала бакчадан баштап оң жолго салып, балага туура багыт берүү менен биз
келечекте элибиздин керегине жараган жарандарды тарбиялаган болоор элек.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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Аннотация: В статье проанализировано особенности формирования культуроведческой компетенции будущих учителей –
словесников в высшем педагогическом учебном заведении, сделан акцент на текст как высшей информационной и эмоциональной единице языка.
Ключевые слова: компетентностей подход, культуроведческая и социокультурная компетенции.
Проблема подготовки высококвалифицированных компетентных специалистов актуальна во всех сферах общественной жизни, в частности в образовании. В современной практике школьного и высшего образования широкое распространение получает культуроведческий (культурологический) подход в преподавании учебных дисциплин, в частности особое
внимание уделяется проблеме постижения национальной культуры через язык. Культуроведческий подход предполагает
рассмотрение языкового образования сквозь призму культуры, организацию образовательной среды, гуманизацию содержания и технологий языковой подготовки.
Данный аспект в преподавании любого языка (родного, государственного или иностранного) находит своё отражение в
постановке и решении следующей задачи: ознакомление обучающихся с культурой страны изучаемого языка, её истоками и
достижениями посредством изучения самого языка как хранителя знаний о культуре народа.
Выдающийся российский филолог ХХ века профессор Г.О.Винокур отмечал: «Язык есть условие и продукт человеческой культуры, и поэтому всякое изучение языка неизбежно имеет предметом саму культуру, всякий языковед, изучающий
язык данной культуры, тем самым, хочет он этого или нет, становится исследователем той культуры, к продуктам которой
принадлежит избранный им язык» [2, 210-211].
Как известно, компетентностный подход к содержанию языкового образования реализуется в рамках личностно
ориентированной стратегии обучения. На занятиях по русскому языку формируется языковая личность, в которой
Ю.Караулов видит «творца, носителя, использователя языка». Она относится к определенной лингвокультурной общности
людей, которым свойственны те же специфические этнические, социальные, психолингвистические особенности.
Ученый Т.М.Балыхина, характеризуя обучение межкультурной коммуникации как общую инновационную тенденцию
в современной высшей школе, в том числе в преподавании иностранного языка, указывает: «Бесспорно, что для адекватного
пользования языком как средством общения необходимо познание той культуры, язык которой стал предметом изучения
иностранца. Такой путь обеспечивает возможность межкультурной коммуникации, т.е. взаимопонимания участников общения, принадлежащих к разным национальным культурам. Под влиянием родной и изучаемой культур формируется новая
культура. В этой связи благоприятно такое обучение, когда учёт родной культуры достигается через её взаимодействие с
инокультурой. Именно сформированность у иностранца социокультурной компетенции как составной части коммуникативной компетенции позволяет овладеть языком на уровне его носителей» [1, 8-9].
Ещё В.В.Розанов, известный русский мыслитель, указывал в своем труде «Сумерки просвещения» (1895) на необходимость культурологического подхода при решении образовательных проблем. Идея культурологического подхода к образованию, диалога культур представлена в трудах М.М.Бахтина, И.А.Ильина, В.В.Зеньковского, а позже нашла отражение в
работах А.В.Бородиной, В.Г.Костомарова, Е.А.Быстровой, А.Д.Дейкиной, Л.В.Юлдашевой, Ю.А.Гвоздарева,
Л.Б.Савенковой, В.Н.Телия, В.Г.Гака, Н.М.Шанского. Этой проблемой активно занимаются западноевропейские философы,
лингвисты (например, П.Козловски, А.Вежбицка и др.). Можно утверждать, что культурологический подход следует рассматривать как методологическую основу современного образования, ориентированного на человека.
Язык – это не только средство общения и получения знаний, но и неотъемлемая часть культурной самобытности любого народа. Взаимосвязь культуры и языка очевидна. Язык – часть культуры, а культура – часть языка. Она стремительно
развивается, и вместе с ней развивается язык, отражая, как зеркало, появление новых реалий, изменения, происходящие в
культуре. Очевидно, что язык открывает для обучаемого окно в прошлое народа, знакомит с его настоящим и готовит к
восприятию предлагаемого будущего. Это нашло прекрасное подтверждение в известной статье выдающегося педагога
К.Д.Ушинского «Родное слово» (1861 г.), звучащей и сегодня как своеобразный гимн родному языку и посвященной общей
оценке его как продукта, явление вековой жизни народа, имеющего неизмеримое педагогическое значение в формировании
подрастающих поклонений, которые вместе с родным языком осваивают результаты духовного развития, пройденного народом в период его истории, то есть его духовную культуру. К.Д.Ушинский, в частности, писал: «Язык народа – лучший,
никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни, начинающейся далеко за границы
истории. В языке одухотворяется весь народ и вся его родина; в нём претворяется творческой силой народного духа в
мысль… » [6, 327].
Современная концепция обучения языку, заключающаяся в развитии языковой личности, выдвигает проблему формирования не только языковой, лингвистической и коммуникативной компетентностей, но и культуроведческой (культурологической, социокультурной) компетентности, определяя тем самым проблемы «язык и культура», «межкультурная коммуникация» как проблемы лингводидактические, весьма значимые как в школьном, так и в вузовском обучении.
Одним из основополагающих аспектов профессиональной подготовки учителя русского языка и литературы, наряду с
развитием языковой и лингвистической компетенции, является формирование культуроведческой компетенции как важного
элемента в структуре профессионально значимых компетенций, как составляющей профессионально-коммуникативной
компетенции. Культуроведческая компетенция включает осознание языка как формы выражения национальной культуры,
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики языка, владение нормами речевого этикета, культурой межнационального общения. Таким образом, принято говорить о двух компонентах культуроведческой компетенции
– лингвокультурологическом и социокультурном. Лингвокультурологическая компетенция представляет собой «осознание
языка как феномена культуры, культурно-исторической среды, национальной специфики языковой картины мира, национально-культурного компонента значения языковых единиц» [5, 129], «знание идеальным говорящим-слушающим всей
системы культурных ценностей, выраженных в языке» [3, 74]. Социокультурная компетенция включает фоновые знания
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(знание реалий культуры), наличие которых обеспечивает определенный уровень навыков и умений использования в целях
общения национально-культурного компонента языка, речевого этикета и невербальных средств общения.
Под компетентностью вообще понимается совокупность знаний, умений и навыков, которые обеспечивают разноаспектное овладение предметом изучения, в данном случае языком. Говоря о культуроведческой компетентности, следует уточнить,
что наиболее подходящим для образовательных целей нам представляется понимание культуры как совокупности духовных,
нравственных и материальных ценностей, которые созданы народом во всех сферах бытия и имеют устойчивый характер.
Ученый А.Д.Дейкина справедливо отмечает: «Обучение языку – это приобщение к культуре, это развитие коммуникативных способностей и коммуникативной компетенции, это познание ментальности народа – носителя языка… Определение образовательной области «Филология» требует сопряжения, прежде всего дисциплин: язык и литература, язык и иностранный
язык, государственный язык и родной язык. Настоящий момент образовательной деятельности связан со способностью языка
выразить предельно ясно современный дух образования… Именно язык создает ценность временного пространства (соединяет
исторический опыт прошлого с насущными проблемами настоящего, намечает контуры будущего)» [4, 62-63].
Филологическое образование предполагает, в первую очередь, изучение языка и литературы как специфических человеческих феноменов, как явлений культуры, овладение способами и нормами лингвистической, литературоведческой и –
шире – речевой деятельности. Его основу составляет подробное знакомство с историей и современным состоянием изучаемых языков и литератур, с теоретическими и практическими проблемами языкознания и литературоведения, принципами
построения, понимания и использования текстов. Ведущую роль в филологическом образовании играет исторический подход к языку и литературе, дающий возможность увидеть непреходящую ценность всех достижений языковой и художественной культуры прошлого и развить историческое мышление личности. Основу филологического образования личности
должны составлять фундаментальные лингвистические и литературоведческие дисциплины, органично дополняемые дисциплинами, предназначенными для специальной и профессиональной подготовки, что позволяет формировать полноценного специалиста.
Существенное место в формировании коммуникативной и культуроведческой компетентностей должно отводиться
тексту, высшей информационной и эмоциональной единице языка, как материалу для упражнений и разборов, как средству
духовного и эстетического воспитания и обучения речевому общению. В связи с этим особо подчеркнем важность текстоцентрического (текстоориентированного) подхода в современной методике обучения языку.
Как известно, текст является посредником между языком и культурой, ибо в нем представлен предметно-духовный
мир носителей языка с помощью языковых средств, что и позволило тексту занять ведущие дидактические позиции при
обучении русскому языку. Теория текста исчерпывающе освещена в работах таких ученых-лингвистов, как Г.О.Винокур,
Н.С.Поспелов, Л.А.Булаховский, Л.М.Лосева, И.Р.Галперин, Г.А.Золотова, Г.Я.Солганик и др. Полученные полные и непротиворечивые знания о тексте открыли возможность для изучения текстоведение в вузовском курсе русского языка для
более эффективного речевого развития студентов.
Исследователи определили объем понятия «текст», обнаружили и охарактеризовали его признаки, логикокомпозиционные типы, описали прагматические установки текстов, средства объединения предложений и частей в связные
высказывания различной жанрово-стилистической принадлежности. Кроме того, лингвистическая наука располагает сведениями о текстообразующей роли слов разных частей речи, грамматических категорий и синтаксических конструкций.
Наблюдения над категориями текста, внимание к его содержанию и языковому воплощению открывают студентам ценности духовной и материальной культуры, которые формируют национальное самосознание языковой личности. Особенно
тщательно отбираются тексты культуроведческой тематики, «чтобы обучать русскому языку в контексте русской культуры… и
чтобы познавать культуру русского народа в диалоге культур», в нашем случае, в диалоге с киргизской культурой.
При отборе текстов последовательно соблюдается принцип тематического единства. Так, основу пунктов раздела
«Синтаксис» составляют: тексты культуроведческой тематики, посвященные русскому искусству (литературе, музыке,
живописи, архитектуре); фрагменты из произведений русской художественной литературы, где дается характеристика личностных качеств литературного персонажа.
Современный специалист – филолог (преподаватель-словесник) должен быть готов к преподаванию как в общеобразовательной школе, так и в гимназии, лицее, в авторской частной школе, так и в учреждениях среднего и высшего образования, что предполагает повышение уровня его общей профессиональной, в том числе культуроведческой подготовки.
Таким образом, культуроведческая компетенция в преподавании русского языка становится одним из важнейших
средств духовнонравственного развития студента-филолога, формирования его национального самосознания и становления системы общечеловеческих ценностей.
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БИЛИМДЕРДИ СИСТЕМАЛАШТЫРУУ БОЮНЧА ИЛИМИЙ БИЛИМДИН ӨНҮГҮШҮ
Асанбаева А.К.
Асанбаева Айнура – окутуучу, С. Нааматов атындагы НМУ, Нарын ш.
Аннотация. Бул макалада окуу процессинде дидактикалык принциптердин бири-бири менен айкалышы, окутуунун системалуулук принцибин ишке ашыруусуна токтолдук.
Түйүндүү сөздөр: дидактика, билим, системалаштыруу, принцип.
Дидактикада окуу процесси жалпысынан үч бөлүккө бөлүнөт деген ырастоо калыптанып келген:
- жаңы билимди өздөштүрүү;
- билимди бекемдөө жана системалаштыруу;
- билимди текшерүү.
Окуучулардын сезиминде түшүнүктүн пайда болуу жана өнүгүү этаптарын Э.М. Мамбетакунов төмөнкүдөй иретте өздөштүрүүнү көргөзгөн:
1) илимий фактылардын жана байкоолордун натыйжаларын анализдөө;
2) түшүнүктүн жалпы жана маңыздуу белгилерин аныктоо
3) түшүнүктүн аныктамасын берүү;
4) түшүнүктүн маңыздуу белгилерин тактоо;
5) жаңы түшүнүктү мурдагы өздөштүрүлгөн түшүнүктөрдөн айырмалоо;
6) жаңы түшүнүктүн башка түшүнүктөр менен болгон байланышын аныктоо;
7) түшүнүктү практикада колдонуу;
8) түшүнүктөрдү системалаштыруу [5, 237-б.].
Студенттердин ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүдө илимий түшүнүктөр, алардын аң-сезиминде жалпыланган негизде пайда
болуп, бири-бирине байланышкан Л.В. Выготскийдин жобосуна негизденүү менен түшүнүктөрдү системалуу калыптандыруунун жолдору каралган.
Кандайдыр бир объектини таанып-билүү элестен башталат. Билим алууда элес өзгөчө орунда турат. Элес алууга сырткы нерсени кабыл алуудагы бардык информациялык каналдары катышат. Ошондо гана элес толук болот.
Окуучунун аң-сезиминде түшүнүктүн туура калыптанышы – сезүүдөн, кабыл алуудан жана элестетүүдөн көз каранды
экендигин профессор Э.М. Мамбетакунов белгилеген.
Коменскийдин дидактикалык көз караштары боюнча сенсуалдык философияга таянып билүүнүн жана окутуунун негизине сезим тажрыйбаны коюп, көрсөтмөлүүлүк принцибин теориялык жагынан негиздеп, маанисин ачкан. Көрсөтмөлүүлүк
ага чейин эле колдонулуп келген. Көрсөтмөлүүлүк жөнүндө педагог-гуманисттер, мисалы Томас Мор, «Утопия» аралындагы окутууну мүнөздөгөндө айткан. Басмадан чыккан китептер да, кол жазма китептер да мурда эле сүрөттүү болгон, бирок
ал кезде көрсөтмөлүүлүк теориялык жактан негизделбестен, эмпирикалык колдонулган, көрсөтмөлүүлүктү теориялык жагынан Коменский негиздеген. Ал көрсөтмөлүүлүккө абдан кеңири түшүнгөн, буюмдарды жана кубулуштарды жакшы жана
ачык түшүнүш үчүн көрүү менен кошо, бүткүл сезим органдарынын катыштарын айткан. Ал дидактиканын «алтын эрежесин» жарыялаган: сездирер мүмкүнчүлүгү болгон бардык нерсени кабыл алдыруу үчүн окуткан жерге алып келүү керек:
көрүнө турганын көрсөтүү, угула турганын угузуу, жыт аркылуу кабыл алынарын жыттатуу, даам аркылуу кабыл алынарын
жедирүү, сезим менен билинерин сездирүү үчүн. «Эгер кайсы бир предметтерди бир убакта бир нече сезим органдары аркылуу алууга мүмкүн болсо, андайды бүт ошол сезимдер менен кабыл алдыра берсин», - деген [4, 39-41-бб.].
Коменский окутууну буюм жөнүндө айтып берүүдөн баштабастан, аны предметтик байкоодон баштоону талап кылган.
Мүмкүнчүлүгү барларын натурасынан байкоо, ал эми буюмдун өзүн көрүүгө мүмкүнчүлүк жок болгон учурда, аны сүрөтү,
модели менен алмаштыруу керек деген.
Ойлонтпогон, механикалык жаттаткан, догматикалык окутууга Коменский акыл-эстүүлүк менен окутуу керек деген
талабын каршы койгон. Коменский «Акыл менен жете түшүнүлгөн нерседен башканы жаттагын деген кыйноо жарабайт», деп жазган. Окуучулар мугалимдин жардамы менен «окуп жаткан сабагынын күндөлүк турмушка эмне пайдасы бар» экенин жакшы түшүнүүгө тийиш. Кубулуштарды окуп жаткан мезгилинде окуучулардын сезимине ал кубулуштардын болуш
себебине чейин жеткирүү орундуу. «Ар бир предметке ал түшүнүктүү болгонго чейин токтолуу керек».
Коменский окутуунун системалуу болушун жактаган. Ал окуучуларды кубулуштардын ортосундагы байланыштарды
түшүнүүгө чейин жеткирүү керегин айткан. Окуу материалдарын окуучуга баш-аламан түшүндүрбөстөн, негизги жобо түрүндө кыскача түшүндүрүүнү ылайыктуу көргөн. Окутууда фактылардан жыйынтыкка, мисалдардан эрежеге баруу туура
болот деп эсептеген, анткени эреже, корутунду фактыларды, мисалдарды системалаштыруудан, жыйынтыктоодон чыгат;
конкреттүүдөн абстракттууга, жеңилден оорго, жалпыдан жекеге баруу керек; адегенде предмет же кубулуш жөнүндө жалпы түшүнүк берип, андан кийин аны айрым жактарын үйрөтүүгө өтүү керектигин көрсөткөн.
Коменскийдин эмгектеринде окутуунун ырааттуулугуна чоң маани берилген. Окуучуларга өздөштүрүү үчүн сунуш
кылынган бардык материалды жайгаштырганда жаңы сабак мурдагы сабактан чыккандай кылуу керек. Балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Коменский адегенде окуучунун сезимин, андан кийин эсин, анан ойлоосун, эң акырында тилин жана колун өстүрүү керек деп кеңеш берген.
Окуучулардын сабакты бекем өздөштүрүүсү жөнүндө да дидактикалык талап сунуш кылынган. Бул сунушунда Коменский окутууда шашпоо керек, окуучулардын алган сабагын толук өздөштүрүшүнө жетишип, «бекем негиз» түзүү керек
деген; бардык байланыштар «байланыштуу» окутулуу менен ар бир тема кыска, так жыйынтыкталышын талап кылган.
Билимге ээ болуу үчүн илимдин системасын өздөштүрүү керек. Системалуу билим гана кудурети күчтүү мүнөздө болот.
Илим адамдын турмуш-тиричилик тарабынан келип чыккан жана турмуш, өндүрүштүн талаптары менен тике байланышта. Билимге ээ болуу үчүн илимдин мазмунун гана үйрөнбөстөн, аны турмушта, иш жүзүндө пайдалана билүүгө да
үйрөтүү керек.
Илимдин негизине терең ээ болуу үчүн билимди бекем системалуу тартипте өздөштүрүү керек, улам кийинки илимий
жобо мурункулардын жалпыланган тыянагынан келип чыгып, мурдагы илимий түшүнүктү кийинкилери өнүктүрүп отуруусу
зарыл. Ошону менен бирге, окуучулар өздөштүргөн билиминин эң негизги түйүндүү пункттары турмуш менен айкалышып,
практикада колдонууга, айлана-чөйрөдөгү кубулуштар менен жараяндарды өзгөртүү үчүн пайдаланууга тийиш. Илимдин системасын үйрөнүү аны практика менен айкалыштыруу мугалимдин түрдүү иш формаларын талап кылат [1, 195-б].
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Бул идеяны андан ары прогрессивдүү классикалык педагогиканын көрүнүктүү өкүлдөрү И.Г.Песталоцци,
К.Д.Ушинский өркүндөтүшкөн. Өздөштүрүлгөн билимдин сисмемалуулугунун маанисин өтө жогору баалап,
К.Д.Ушинский: «Окулган предметтердин терең мазмунунан келип чыккан акылга тете система гана бизге билимибизди
толук бийлөө мүмкүндүгүн берет. Үзгүлтүктүү, бири-бири менен байланышы жок билимге жык толгон баш – чалды-куйду
ташталган буюмдарды өз ээси таба албаган кампадай, ал эми билими жок жалаң системага толгон баш – ар кандай буюмдун
наамы жазылган, бирок ичи бош кутуларга толгон дүкөндөй», - деп мыскылдайт [3, 355-б].
Окутуудагы системалуулук окуучулар илимий билим, ык, машыгууларга белгилүү бекем ырааттуулук менен ээ болуусун талап кылат.
Азыркы мектептин окуу пландары, окуу программалары жана окуу китептерин түзүү да ушул принципке негизделген.
Ошентсе да, окутуудагы системалуулук принциби жөнүндөгү түшүнүк түбөлүккө өзгөрүүсүз кала албайт. Алсак, мектептин
жаңы программаларында айрым предметтерди жана илимий түшүнүктөрдү окутуунун салтка айланып кеткен системалары
кээ бир чоң өзгөрүүлөргө дуушар болду. Мурда алгебра предмети арифметика курсун толук бүткөндөн кийин, VI класста
окутулса, азыр айрым алгебралык аныктамалар жана амалдар башталгыч класстарда эле өтүлө баштады.
Системалуулук окутуудагы илимийлүүлүк принцибинин талаптарын да толук кубаттайт. Бул принцип окутуунун бардык дидактикалык принциптери менен тыгыз байланышта ишке ашат.
Системалуулук – ар бир предметтин, курстун өзүнө гана тиешелүү багыттуулугу менен бирге, теориянын негиздери
менен байланышуусу абзел. Билим мазмуну жалпы максатка биригүү менен дүйнөнүн, коомдун жалпы илимий сүрөттөлүшүн түзүүсү зарыл [6, 170-б]. Орто мектептерде өтүлүүчү ар бир предмет өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша белгилүү бир система менен, бекитилген ырааттуулукта өтүшү зарыл. Билимди кабыл алууда дагы аныкталган удаалаштыкта жана белгилүү
бир системада ишмердүүлүктү жүргүзүшү зарыл. Демек, жаңы материал менен мурунку түшүндүрүлгөн материалдын ортосунда абдан жакшы айкалышуу орун алышы керек. Ошентип, тигил же бул багыттагы билим, ал билимдин ички түзүлүшү
окуучулардын жаш курактык өзгөчөлүгүнө жараша ырааттуу системанын негизинде берилет. Бул принципти ишке ашыруу
үчүн төмөнкү эрежелерди, жоболорду сактоо сунуш кылынат:
 окулуучу материалдар алдын-ала пландаштырылат, логикалык жактан байланышкан топторго, бөлүктөргө бөлүнөт,
алардын ар бири менен иштөөнүн тартиби жана методикасы аныкталат;
 ар бир темадагы таяныч билимдин элементтерин аныктоо, негизги идеяны, түшүнүктү бөлүп алуу, калган материалдарды алардын айланасында топтоштуруу;
 курсту окутууда фактылардын, закондордун, теориялардын ортосундагы байланыштар аныкталып, алар белгилүү
бир удаалаштыкта түшүндүрүлөт;
 окуу предмети тиешелүү илимдин «кичирейтилген көчүрмөсү» болгондуктан, ал илимий логикасын бузбай, белгилүү система менен өткөрүлөт;
 теориялык билимдерди калыптандыруунун практикада текшерилген схемасын пайдалануу, үйрөнүлүүчү объектини
жана предметти тандоо, теориянын негизин түшүндүрүү, теорияны өздөштүрүүчү элементтерин ачып көрсөтүү, теориянын натыйжаларын белгилөө, теорияны колдонуунун жолдорун жана чегин аныктоо;
 мурдагы өтүлгөн материалдарды тез-тез кайталоого жана өнүктүрүүгө көңүл буруу;
 окуу эмгегинин келечегин көрсөтүүгө аракет жасоо;
 бөлүмдү, курсту окуп бүткөндө сөзсүз жалпылоо жана системалаштыруу иштерин аткаруу;
 окуучуларды системалуу жана максаттуу байкоо жүргүзүүгө көнүктүрүү ж.б. [6, 198-б].
Окутуунун системалуулук жана удаалаштык принциби – ар бир иште логикалык байланыштуулуктун болушу зарыл,
демек окутууда эч убакта баш аламандыкка жол берилбөөгө тийиш, башкача айтканда үйрөнүлүүчү окуу материалынын ар
бир кийинки өлчөмү сөзсүз ага чейинки өтүлгөн материалдын логикалык уландысы болууга тийиш, ошондо гана окуучу
жаңы материалды сезимталдуу түшүнүп өздөштүрүү үчүн өзүнүн буга чейинки билгендерин таяныч катары пайдалана алат.
Бул талаптын аткарылышын камсыз кылуу үчүн мугалим предметтердин ички жана предметтер аралык тышкы байланыштарын ишке ашырышы керек [2].
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БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ ИЛИМИЙ ТYШYНYКТY КАЛЫПТАНДЫРУУДА
ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРДИ УЮШТУРУУ
Асанбаева А.К.¹, Сатындиева Б.²
Асанбаева Айнура – окутуучу, С. Нааматов атындагы НМУ, Нарын ш.;
Сатындиева Б. – окутуучу, Терек-Суу орто менктеби, Ат-Башы району
Аннотация. Бул макалада окуу процессинде окуучулардын өз алдынча ишти аткаруусу аны менен катар илимий
түшүнүктөрдү өздөштүрүүсү практикалык иштерди аткаруу менен коштолду.
Түйүндүү сөздөр: окуу процесси, өз алдынча иштер, сабак, илимий түшүнүктөр.
"Окутуу процессиндеги окуучулардын өз алдынча иши – бул мугалимдин түздөн түз катышуусусуз, бирок анын
тапшырмасы боюнча ал үчүн атайын бөлүнүп берилген убакта аткарылуучу иш, мында окуучулар тапшырмада коюлган
максатка жетүү үчүн өздөрүнүн багытталып чымырканышкандыгын көрсөтүү жана акыл же күч аракеттеринин (же экөөнүн
тең) натыйжасын тигил же бул формада туюнтуу менен сезимдүү умтулушат".
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Өз алдынча аткарылуучу иштерге жетекчилик кылууда жогорку принциптердин сакталышы үчүн төмөнкү педагогикалык талаптардын аткарылышы зарыл: өз алдынча аткарылуучу иштер максаттуу мүнөзгө ээ болушу керек. Ал жумуштун
максатын так аныктоо менен ишке ашырылат.
Окуучуларда ишти кызыгып, ынтызарланып аткаруу сезиминин пайда болушу белгилүү даражада суроонун туура жана так коюлушунан көз каранды. Ошондой эле бул шарттын аткарылышына окуучулардын ишти аткаруунун тартиби жана
анын жыйынтыгын текшере билүү менен тааныш болуусу зор мааниге ээ. Бул көрсөтүлгөн талапка маани бербөө окуучулардын сезимсиз иштөөсүнө, иштин максатын түшүнбөй туруп, аны аткарууга туш келди аракет жасоосуна алып келет.
Ал өз учурунда убакытты текке сарп кылып, окуучунун өз алдынча иштөө жөндөмдүүлүгүн төмөндөтөт. Өз алдынча аткарылуучу иш ар бир окуучудан терең ойлонууну жана жогорку даражадагы чыгармачылык менен иштөөнү талап кылышы
керек. Бирок окутуунун ар бир этабында сунуш кылынган өз алдынча аткарылуучу иштин мазмуну жана көлөмү окуучулардын күчү жеткидей болуп тандалганы дурус. Өз алдынча иштерди уюштуруу биринчи учурларда анын эң жөнөкөй элементтеринен башталышы керек. Кай бир учурда ишти аткаруунун тартиби мугалим тарабынан так көрсөтүлөт да, ошол типтеги
иштер окуучуларга өз алдынча иштөөгө сунуш кылынат. Албетте, мында окуучунун өз алдынча иши жөн эле кайталанма
мүнөзгө ээ, бирок ошондой болсо да, кийинки татаалыраак иштерди аткарууга, жалпы эле окуучунун өз алдынча иштөө
жөндөмдүүлүгүнүн калыптанышына мындай иштердин зыяны жок го деген ойдобуз. Бирок мындай иштердин обу жок көп
санда кайталанышы максатка ылайык келбейт. Окуучуларга сунуш кылынган өз алдынча иштердин улам кийинкиси алардын демилгелүүлүгүнүн жана таанып билүү жөндөмдүүлүгүнүн өсүшүнө шарт түзгөндөй болушу керек. Окуучулар берилген тапшырманы аткаруу үчүн мурунку ээ болгон теориялык жана практикалык билимин рационалдуу пайдалана алса, анда
өз алдынча иштелген иш максатына жетти деп атоого болот. Тилекке каршы окуучулардын өз алдынча иштери машыгуучу
көнүгүүлөр менен гана чектелип калган учурлар кездешет. Эгерде мугалим окуучулардын өз алдынча иштерин даяр үлгү
боюнча аткаруучу иштер менен гана чектеп койсо, анда окуучулар эч качан өз алдынча ойлонуп, алган билимин пайдаланууга сезимдүү аракет жасашпайт.
Окутуу процессинде окуучулардын өз алдынча иштерин уюштуруу, аларга жекече жана дифференцияланган мамиле
жасоо принциби менен тыгыз байланышта жүргүзүлүшү зарыл. Андай болбогон учурда айрым окуучулардын сабакка болгон активдүүлүгү кескин түрдө төмөндөп кетиши мүмкүн. Себеби берилген тапшырма окуучулардын кай бир группасы
үчүн эң эле жөнөкөй, ал эми экинчи группасы үчүн татаал. Ошондуктан биринчи группасы бул тапшырманы тез эле аткарып коюшат да бош калышат, ал эми экинчи группасы терең ойлонуп жана бир канча убактысын сарпташат. Өз учурунда
тапшырманы аткара албай калса, анда өз күчтөрүнө ишенбөө сезими пайда болуп, кийин андай ишке кош көңүл мамиле
жасай башташат. Ошол себептен окуучулардын өз алдынча иштерин ар бир окуучуга, жок дегенде, окуучулардын ар кандай
группаларына ылайыктап түзүлсө, ал иш ийгиликтүү аткарыларында шек жок.
Окуучуларга өз алдынча аткаруу үчүн сунуш кылынган тапшырмалар, алардын илимге кызыгуу сезимин пайда кылууга багыт алууга тийиш. Бул болсо сунуш кылынган тапшырманын жаңылыгы, мазмунун өзгөчөлүгү, аны аткаруунун практикалык маанисинин терең ачылышы менен мүнөздөлөт.
Окуучуларды өз алдынча иштөөгө көнүктүрүү качан гана бул иш мугалим тарабынан окутуунун бардык этабында системалуу жана пландуу негизде өткөрүлсө, ийгиликтүү ишке ашары жогоруда белгиленди. Бирок өз алдынча аткарылуучу
ишти орду менен эмес, ыгы жок пайдалана берүү, программанын аткарылышын жана окуучулардын теориялык билимин
толуктоону кечеңдетип жибериши мүмкүн. Ошондуктан окутуунун кайсыл этабында кандайча иштерди сунуш кылууга
болот жана анын аткарылышы окуучулардын билим деңгээлинин өсүшүнө кандай таасирии тийгизет, мына ушуну ачыкайкын билүү ар бир мугалимдин милдети болууга тийиш. Окуучулар өз алдынча аткарылуучу иштердин кайсынысын гана
иштешпесин, башкаруучу роль ар дайым мугалимге таандык. Ага жетекчилик кылууну ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн
мугалимде эң жогорку устаттык калыптанышы зарыл. Мугалим сабактын максатына, окуу материалынын мазмунуна жана
өтүлүүчү материалдын окуу китебинде берилиш өзгөчөлүгүнө жараша окуучулардын өз алдынча аткарылуучу иштеринин
тигил же бул түрүн ар кандай формада уюштура алат. Ар бир өз алдынча аткарылуучу иштин максатын, мазмунун жана
көлөмүн күн мурунтан аныктап, аларды өз-өз орду боюнча топтоштурат. Тапшырмаларды түзүүдө окуучулардын өз алдынча иштөө жөндөмдүүлүгүнүн акырындап өсүш даражасы эске алынат. Ошондой эле, ар бир ишти аткаруунун алдында
окуучуларга атайын көрсөтмөлөр берилет.
Окуучулардын өз алдынча иштөө жөндөмдүүлүгүн арттыруу каражаттарынын бири катары, алардын өз билимдерин
текшерүүгө болгон кызыгууларын козгоо болуп эсептелет. Окуу процесси класстагы балдар көңүлдөнүү менен ой
жүргүзгөндөй, өз алдынча изденгендей, себеп менен натыйжанын арасындагы байланыштарды ачууга аракеттенгендей жана
туура жыйынтык, жалпылоолорду чыгара алгандай кылып уюштуруу талапка ылайык. Башкача айтканда, мугалим сабактын
эффективдүүлүгүн биринчи иретте ар бир окуучунун билим алууга багытталган ишмердүүлүгүн арттыруу менен жогорулатууга аракеттениши керек.
Ийгиликтүү окутуунун негизги шарты – бул мугалимдин сабакка тыкандык менен даярдык көрүүсү экени белгилүү.
Сабактын ар бир баскычы терең ойлонуу менен түзүлүп, алдын ала чебердик менен мугалимдин жумушу толук системаланганда гана ойдогудай жыйынтыкка келе алабыз. Сабактарды алдын ала пландаштырууда теманын мазмунун логикалык
планда бөлүштүрүүгө, өз алдынча иштөөгө, кайталоого арналган иштерди, көрсөтмө куралдарды жана ар түрдүү дидактикалык материалдарды тандап алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт.
Окуучулардын өз алдынча аткарылуучу иштеринин негизги бир багыты үйгө берилген тапшырма. Үй тапшырмасы сабакты толуктоочу жана бышыктоочу процесс болуп саналат. Анын сабактан болгон негизги айырмасы окуучулардын даярдануусунда өз алдынчалуулукту жана мугалимдин түздөн түз кийлигишүүсүсүз иш жүзүнө ашырылгандыгында. Башталгыч
класстын окуучуларынын үй тапшырмасы окутуу процессинде маанилүү орунду ээлейт. Сабакта өтүлгөн билимдер менен
гана чектелип калуу бул окуу ишинин алга жылуусуна терс таасирин тийгизет. Үй тапшырмасы окуучулардан өз алдынчалуулукту жана эмгекке болгон, билимге болгон ишенимди жаратат. Мугалим окуучуларга ишенип берген үй тапшырмасын
окуучу ак ниеттүүлүк менен, милдетин сезип иш жүзүнө ашырат.
Үй тапшырмасын иш жүзүнө ашыруу төмөнкү шарттардан көз каранды болот:
1. Окуучунун берилген тапшырмага карата таанып билүү ишмердүүлүгүнүн калыптанышы жана ошол үй тапшырмасынын максатын, маселесин туура түшүнүүсү. Үй тапшырмасы сабак менен түздөн-түз байланышта болуусу керек. Сабакта
билимдерди механикалык жаттап алуунун эч кереги жок. Алган билимдер практика менен түздөн-түз байланышта болуусу
керек.
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2. Мугалимдин жана ата-энелердин түздөн-түз жетектөөсү, көзөмөлдөөсү окуучулардын үй тапшырмасына болгон
милдеттүүлүгүн жогорулатат.
3. Дидактикалык принциптердин, анын ичинен жеткиримдүүлүк принциби менен ишенимдүүлүк принцибин сактап,
билим берүүдө кездешкен кыйынчылыктарды жеңүү.
Үй тапшырмасы чыгармачылык мүнөзгө ээ болушу үчүн үйгө берилген тапшырма кызыктуу жана эң жөнөкөй деп
аталган ыкмалар менен жүргүзүлө тургандай болуусу керек.
Окуу процессинин башка этаптарында, алсак: жаңы материалды өздөштүрүүдө, илимий түшүнүктөрдү калыптандыруу
процессинде, алган билимдерин бышыктоодо, аларды практикада колдоно билүү ыкмаларына көнүктүрүү мезгилинде дагы
окуучулардын өз алдынча иштерин эффективдүү уюштуруунун көптөгөн ыкмаларын, каражаттарын пайдаланууга
мүмкүнчүлүктөр бар.
Өз алдынча иштерди уюштурууда айрым мугалимдер эң чоң кыйынчылыктарга дуушар болушат. Кээ бир учурларда
дидактиканын негизги принцибине ылайык келбеген каталыктарга жол беришет. Ошол себептен окуучулардын өз бет алдынча иштөө жөндөмдүүлүктөрүнүн өсүшү кечеңдөөгө дуушар болот. Окутуунун бардык түрлөрүндөй эле окуучулардын өз
алдынча аткаруучу иштеринин түрлөрүн талдоодо, көлөмүн жана мазмунун аныктоодо, ошондой эле аны уюштурууда дидактиканын негизги принцибине таянууга туура келет. Мында эн башкы нерсе аткарылуучу иштин окуучуларга жеткиликтүүлүгү, анын системалуулугу жана удаалаштыгы. Ошондой эле теория менен практиканын байланышы, окуучунун
сезимдүүлүгү жана чыгармачылык активдүүлүгү эске алынууга тийиш.
Окуучулардын өз алдынча иштерин уюшуруунун эффективдүүлүгүн жогорулатуунун жолдорунун бири, дидактикалык
принциптердин бири болгон илимийлүүлүк принциби менен иш алып баруу. Тактап айтсак окуучуларды кенже мектеп
жашынан эле билим берүүнүн илимийлүүлүк шарттарына көнүктүрүп баштоо керек. 2-3-класстын окуучулары үчүн «Мекен
таануу» предметинде жаратылыш кубулуштарынын ар түрдүү абалдарына, заттардын бир абалдан экинчи абалга өтүү кубулуштарына байкоо жүргүзүүгө тапшырмаларды берүү.
3-класстарда окуу программасы боюнча «Жыл мезгилдери» деген тема боюнча байкоо жүргүздүрүү үчүн тапшырма
берилет. Адегенде, окуучуларга заттардын биринчи абалдан экинчи абалга өтүү мүмкүнчүлүгүн жыл мезгилдеринин мисалында түшүндүрөбүз. Жайында аба дайыма ысык болот жана жаан жаайт. Ал эми кышында аба муздак болот да каар жаайт.
Демек, температура жылуу болсо, суу суюк абалда болот, ал эми температура төмөн болсо, суу суюк абалдан катуу же муз
абалга өтөт. Бул процесстердин бардыгы окуучуларга тааныш, бирок, илимий түрдө «Эмне үчүн ушундай»? -деген суроого
балдар жооп бере алышпайт. Демек, окуучуларга үйгө эксперимент жүргүзүүгө карата тапшырма беребиз. Кыштын күнү 1С төмөн болгон убакта, таза бөтөлкөгө таза суу куюп эшикке алып чыгып коюу керек. 2 сааттан кийин бөтөлкөнү акырын
алып келип караган учурда суунун ордуна муз тоңуп калганын окуучулар көрүшөт. Андан кийин чоң адамдардын жардамы
менен бөтөлкөнү акырын сындырып алган учурда, бөтөлкөгө куюлган суу турушу менен ошол идиштин формасында тоңуп
калганына күбө болушат.
Андан кийин, ошол тоңгон музду жылуу температурадагы үйдүн ичине койгон учурда, муз кайрадан эрип, сууга айланат.
Бул байкоону жүргүзүү менен окуучулар заттардын бир абалдан экинчи абалга өтүү касиетине ээ экенин жана ошол
эле учурда алардын кайра калыбына келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ экенине ишенишет.
Мына ушундай илимий эксперименттерди башталгыч класстын окуучулары жан дилдери менен аткарышат жана алар
өздөрү көптөгөн жаңы нерселерди алышат.
Окуучулар үчүн абанын, топурактын, суунун, ар түрдүү чөп өсүмдүктөрүнүн, крахмалдын, белоктун касиеттерин, алардын адам турмушу үчүн маанисин эксперименталдык байкоолор аркылуу берүү билим берүүдө белгилүү ийгиликтерге
алып келерине эч шегибиз жок.
Педагогикалык байкоолор жана алардын жыйынтыгы төмөнкү сабактардан көрө алабыз:
1-сабак: Мекен таануу сабагы боюнча Ат-Башы районуна караштуу Терек-Суу орто мектебинин А.Чортеков атындагы
орто мектебинин 3 «Б» классында өткөрүлгөн «Суу жана анын касиеттери» аттуу темада өткөрүлгөн ачык сабактан алынган байкоолор жана алардын жыйынтыгы.
Сабактын темасы: «Суу жана анын касиеттери. Жаратылышта суунун айланышы»
Сабакта колдонулуучу методдор: аңгемелешүү, суроо-жооп, түшүндүрүү, көрсөтмөлүүлүк, топто иштөө, тажрыйба
жүргүзүү.
Баалоонун усулдары: бири-бирин баалоо, топтун ишин баалоо, мугалимдин баалоосу.
Сабактын жабдылышы: сүрөттөр, балдарда суу куюлган идиш, кашык, кант, туз, глобус, муз, сүт, макалдар, проектор, түрлүү кагаздар ж.б.

1.

Сабактын максаты
1. Окуучу суунун жашоо тиричиликтеги пайдасы жөнүндө
түшүнүк алуу менен бирге анын касиеттерин жана жаратылышта суунун айланышы боюнча кеңири маалымат алат.
2. Тажрыйба жүргүзүп, китеп менен иштөө аркылуу окуучу
ой жүгүртүүсүн, эске тутуусун, кабыл алуусун, байланыштуу кебин өнүктүрөт.
3. Сууга аяр мамиле жасоого, баамчыл болууга, жаратылыш
менен таттуу мамиледе болууга, сууну таза сактоого тарбияланат.
Сабактын жүрүшү
Уюштуруу. Окуучулар менен саламдашуу. Классты
сабакка даярдоо, катышууну тактоо. Жагымдуу маанай
түзүү, алтын эрежени кабыл алуу.

Көрсөткүчтɵр
- адамдын, өсүмдүктөрдүн, жан-жаныбарлардын жашоосунда суу кандай мааниге ээ экендигин түшүнсө, суунун касиеттерин айтып бере алса, жаратылышта суу кандай болуп
айланарын түшүнсө;
- түшүнүктөрүн өз сөзү менен байланыштуу сүйлөп айтып
бере алса, өз оюн эркин билдирсе, берилген тажрыйбаларды
туура жана так аткарып бере алса;
- суунун жаратылыштагы маанисин сезе билсе, аны таза
кармоо ден соолукка канчалык пайда экендигин түшүнсɵ.
Иш-аракеттер
Класс жаңы сабакка даярдалат (класстын тазалыгы каралат,
көрсөтмө куралдар илинет ж.б.)
Катышууну тактап, жагымдуу маанай түзүлөт (кол кармашып алып ыр айтып бири-бирине кутман күн каалап айтышат):
Кутман күн урматтуу агай-эжелер!
Кутман күн баарыңарга!
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2.

Өтүлгɵн теманы кайталоо. Үй тапшырманы суроо

3.

Жаңы теманы өтүү. Түшүндүрүү.
- Суу адам баласы үчүн эң керектүү нерсе. Ал аркылуу жер
жүзүндөгү бардык кыбыр эткен жан-жаныбарлар,
өсүмдүктөр жашап келет. Биз эртең менен уйкудан ойгонорубуз менен сууга бети-колубузду жууйбуз, тамактанууга
киришебиз. Ал эми ичкен тамагыбызда сөзсүз суу болот.
Биздин организм негизинен суудан турат. Күн сайын суу
менен толуктоо үчүн чоң адамга эки литрден ашык суу керек. Ал канда бар, анын жардамы менен организмден зыяндуу заттар чыгарылат. Суусуз өсүмдүк да, жаныбарлар да
жашай алышпайт. О.э. сууну электр станцияларда, өнөр
жайларда, күнүмдүк керектөөлөрдө пайдаланабыз. Суусуз
тиричилик жок. Баарыбыз илинген сүрөттөргө көңүл буралы. Бул сүрөттөрдөн эмнелерди көрүп турасыңар?
- Туура балдар! Жердеги суулардын түрлөрү кɵп. алар жер
бетинин канча бɵлүгүн ээлеп турат. Кыргызстанда да
Ысык-Кɵл, Соң-Кɵл, Чатыр-Кɵл, Нарын дарыясы сыяктуу
чоң кɵлдɵр, дарыялар бар.
*Китеп менен иштөө

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
5.

6.

*Суу бир топ касиеттерге ээ экен. Аны биз тажрыйба жасоо
менен карап көрөлү.
1-тажрыйба: Суу – түссүз. Стакандагы сууну көк, жашыл,
сары, кызыл кагаздар менен салыштыруу;
2-тажрыйба: Суу – тунук. Кашыкты стакандагы сууга, анан
стакандагы сүткө салып көрсөтүү;
3-тажрыйба: Суунун даамы жок. Окуучуга сууну ичирип,
андан соң шоколад, пияз жедирип даамын салыштыруу;
4-тажрыйба: Суу – эриткич. Сууга шекерди, тузду салса
эрийт.
*Суу үч абалда болот: суюк, катуу жана газ түрүндө.
*Жаратылышта суу дайыма тынымсыз айланып жүрөт:
күндүн нурлары жердин бетин ысытат, жер бетиндеги
суулар бууланып, асманга чыгып булутту түзөт, булуттан
жамгырга же карга айланып жерге кайра кайтып келет.
*Жеңижоктун «Аккан суу» ырын окуп берүү.
Сабакты бышыктоо.
Суроо-жооп аркылуу сабакты бышыктоо:
Суу деген эмне?
Жашоодогу суу кандай мааниге ээ?
Сууну өнөр жайда эмне максат менен пайдаланабыз?
Сууну канча абалда кездештирүүгө болот?
Суу кандай касиеттерге ээ?
Чайнектеги суу кайнаганда эмне болот?
Эмил кудуктагы суудан 4 балык кармады. Ал дагы 2 балык
кармаса канча балык болот?
Сабакты жыйынтыктоо.
Бүгүнкү сабактын максаты кандай эле? Биз ал максаттарга
жеттикпи? Бүгүнкү сабактын лидери кимдер болушту?
Үйгө тапшырма берүү. Окуп келүү

Кутман күн жалпыңарга!
Кутман күн жана дагы!
Кутман күн бүт ааламга!
Кутман күн көздөрүм!
Кутман күн баштарым!
Кутман күн колдорум!
Кутман күн досторум!
Алтын эреже кабыл алынат.
Үйгө берилген тапшырма суралып, ɵтүлгɵн тема кайталанат.
Окуучулар Жер эне жɵнүндɵ жаттап келген макаллакаптарынан айтып беришет.
Түшүндүрмө мугалим тарабынан берилет.
Доскага сүрөттөр илинип коюлган.
Көрсөтмөлүүлүк методу колдонулат.
Окуучулар да темага ылайык өз билгендери боюнча айтып
беришет.
Суроолор жана аңгемелешүү методдору колдонулат. Бул
окуучунун ой жүгүртүүсүн ɵнүктүрүп, байланыштуу
сүйлɵɵсүнɵ ɵбɵлгɵ болот.

Окуучулар китепте берилген текстти окуп чыгышат,
түшүнүктөрүн айтып беришет.
Төрт окуучу доскага чыгарылат. Алар тажрыйба
жүргүзгөнгө жардам беришет.
Тажрыйбалар аркылуу окуучулар суунун бир нече касиети
бар экенин билишет жана ал боюнча кайра айтып беришет.
Суунун үч абалы жөнүндө түшүндүрмө берилет.
Көрсөтмөлүүлүк менен окуучуларга музду, сууну жана газ
түрүн көрсөтүү менен анын үч абалда болору далилденет.
Стенгазета аркылуу жаратылышта суу кандай болуп айланарын түшүндүрүп берүү.
DVD (компьютердин) жардамы менен суунун добушу чыгарылат жана анын коштоосунда «Аккан суу» ыры көркɵм
окулуп берилет.

Окуучулар берилген суроолорго жооп беришет жана алар
аркылуу алган билимдерин бекемдешип, өтүлгɵн теманы
бышыкташат.

Баалоо иши жүргүзүлөт. Сабакка активдүү катышкан
окуучуларга баалар коюлуп берилет.
Түшүндүрмө берилет

2-сабак: Математика сабагы боюнча Ат-Башы районуна караштуу Терек-Суу орто мектебинин А. Чортеков атындагы
орто мектебинин 3 «Б» классында өткөрүлгөн «100гө чейинки жуп жана так сандар» аттуу темада өткөрүлгөн ачык сабактан алынган байкоолор жана алардын жыйынтыгы.
Сабактын темасы: «100гө чейинки жуп жана так сандар». №335-340-мисал-маселелер.
Сабакта колдонулуучу методдор: аңгемелешүү, суроо-жооп, түшүндүрүү, көрсөтмөлүүлүк, топто иштөө.
Баалоонун усулдары: бири-бирин баалоо, топтун ишин баалоо, мугалимдин баалоосу.
Сабактын жабдылышы: стиккер, бир орундуу жана эки орундуу сандар, магниттик доска, топ.
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Сабактын максаты
1. 100гө чейинки жуп жана так сандар жөнүндө кеңири
маалымат алат.
2. Сандарды окушат жана туура эмес салыштырылган сандарды тууралап жазышат, эске тутуу, кабыл алуу
жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүшөт.
3. Дептерлерине таза, сулуу, элементи менен жазууга,
досканы туура пайдаланууга тарбияланат, топто иштешет.
Сабактын жүрүшү
1.
Уюштуруу.
Окуучулар менен саламдашуу.
Классты сабакка даярдоо, катышууну тактоо. Жагымдуу
маанай түзүү, алтын эрежени кабыл алуу.
Окуучуларды 2 топко бөлүп, аларга «Жуп сан» жана «Так
сан» деген аттарды топторго ыйгаруу. Топторго берилүүчү
упайлар тууралуу жана анын жыйынтыгы тууралуу
түшүндүрмɵ берүү.

2.

Өтүлгөн теманы кайталоо. Үй тапшырманы текшерүү

3.

Жаңы теманы өтүү. Түшүндүрүү.
*Кана балдар! Биз буга чейин 10 го чейинки жуп жана так
сандар жөнүндө өтүп, түшүнгөнбүз. Анда 10го чейинки
так жана жуп сандардан 2 топтон 2 окуучу чыгып кластер
түзүп бергиле.
*Жаңы теманы түшүндүрүү.
Жогорку кластерге таянып, эреже чыгарабыз. «Бирдиктери
жуп болгон эки орундуу сандар жуп сандар, ал эми бирдиктери так болгон эки орундуу сандар так сандар болушат».
Мисалы: 42 санынын бирдиги 2 жуп сан болгондуктан, бул
42 саны жуп сан болот. Ошондой эле 25 санынын бирдиги
5 так сан, демек 25 саны да так сан болот.
*Окуучулардын ой жүгүртүүсүн текшерүү. «Мен бир
сан ойлодум, ага 7 ни кошсом 13 болуп калды. Мен кайсы
санды ойлогом?» ж.б.
*Китеп менен иштөө. №336 Эрежени пайдаланып сандарды эки сапка бөлүп жаз: 15, 28, 39, 42, 56, 82, 95, 99
№337. Төмөнкү жазуулардын кайсылары туура?
32>17 65>56 47>57 98>78
35<35 63=26 100<90 63<35
*Физминутка. «Эсиңе тутуп кал!» оюнун ойнотуу.
№338.а) 48ден чоң 54төн кичине болгон бардык сандарды
жаз.
б) 87ден чоң 95тен кичине болгон бардык сандарды жаз.
№339. Берилген сандарды оку.
5, 7, 15, 29, 51, 9, 47, 63, 72, 8, 81, 18, 41, 14, 92.

Көрсɵткүчтɵр
Жаңы теманы түшүнсө, жуп жана так сандарды бирибиринен айырмалай алса жана аларды туура окуй алса;
Берилген сандарды туура окуй алса, сандарды салыштырууну туура жүргүзсө, берилген тапшырмаларды туура
жана так аткарса, байланыштуу сүйлөй билсе.
Дептерлерине таза, сулуу, элементи менен катасыз жазса,
досканы туура пайдаланса, топто, өз алдынча иштɵɵнүн
эрежесин сактаса, бири-бирин сыйласа.
Иш-аракеттер
Класс жаңы сабакка даярдалат (класстын тазалыгы каралат, көрсөтмө куралдар илинет ж.б.)
Катышууну тактап, жагымдуу маанай түзүлөт (окуучулар
бири-бирине комплимент айтышат. Мисалы: Элиза – элпек, Акылай – акылдуу ж.б.).
Алтын эреже кабыл алынат.
Окуучулар 1 жана 2 деп саноо менен эки топко бөлүнүп
отурушат.
Топтун упайлары балатыга тагылуучу оюнчуктар менен
эсептелинет. Кайсы топ көп оюнчук топтосо, ал топтун
балатысынын чокусуна беш жылдыз тагылат.
Үйгө берилген тапшырма текшерилип, бааланат. Окуучулар ɵтүлгɵн тема боюнча алган билимдерин бышыкташат.
Ал үчүн карточкалардагы мисалдарды оозеки аткарышат.
Түшүндүрмө мугалим тарабынан берилет. Эки топтун
окуучулары чыгышып, кластер түзүшөт.
Окуучуларга түшүндүрмө берилет. Аңгемелешүү жана
көрсөтмөлүүлүк методдору колдонулат. Окуучулар кунт
коюп угуу менен жаңы теманы түшүнүүгө аракет кылышат, түшүнбөгөн суроолорун беришип, ага жараша жооп
алышат.
Окуучулар белгисиз санды табышат. Бул оюн окуучунун
ойлоо жөндɵмдүүлүгүн жана тапкычтыгын ɵнүктүрɵт.

Эки топтон эки окуучу чыгарылат. 1-окуучу так сандарды,
2-окуучу жуп сандарды жазышат. Окуучулардын иштери
текшерилип, упай берилет.
Сандардын туура жообун таап, доскага жазып беришет.
Туура чыгарган топко упай берилет.
Оюндун шарты тааныштырылат. Партанын үстүнө буюмдар коюлуп, окуучулар чакырылат. Коюлган буюмдардын
ордуларын чыккан окуучу эстеп калат жана аларды өз
ордуларына туура жайгаштырып берет. Туура тапкан
окуучунун тобуна упай берилет.
Топтордон окуучулар 1ден чыгып, сандарды жазышат.
Туура жазган окуучунун командасына упай берилет.
Сандарды окушат. Упай берилет.

*Кол жазмасы начар окуучулар менен иштөө
4.

5.

6.

Сабакты бышыктоо.
Окуучуларга топ ыргытуу менен суроолорду берүү аркылуу сабакты бышыктоо. Суроолор:
Сумма деген эмне? Айырма деген эмне? Бир орундуу сандар кайсылар? Эки орундуу сандар канча сандан түзүлөт?
Эң кичине эки орундуу сан кайсы? Эң чоң эки орундуу сан
кайсы? ж.б.
Сабакты жыйынтыктоо.
Бүгүнкү сабактын максаты кандай эле? Биз ал максаттарга
жеттикпи? Бүгүнкү сабактын лидери кимдер болушту?
Үйгө тапшырма берүү. №340-мисалды аткарып келүү.

Кол жазмасы начар окуучулардын жазган иштерине көз
салынып, айрым окуучуларга жардам берилет.
Окуучулар берилген суроолорго жооп беришет жана алар
аркылуу алган билимдерин бекемдешип, өтүлгɵн теманы
бышыкташат.

Сабак жыйынтыкталат. Окуучулар бири-бирин баалашат.
Топтордун алган упайларынын санына жараша жеңүүчү
топко беш жылдыз ыйгарылат. Окуучулардын баалары
класстык журналга жана күндɵлүктɵрүнɵ коюлат.
Түшүндүрмө берилет
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Илимий түшүнүктөрдүн бирдиктүү системада калыптанышы жана өнүгүшү окуучулардын жогорку сапаттагы билимдерге, билгичтитерге жана көндүмдөргө ээ болуусун камсыз кылат. Ошону менен бирге окуучулардын аң-сезиминде математикалык түшүнүктөрдү системалаштырууга өбөлгө түзөт.
Түшүнүктөрдү изилдеген жана аларды билим берүүдө системалуу пайдаланууга жетише тургандай абалга жеткирген
атактуу окумуштуулар Л.С. Выгодский, Н.А. Менчинская, А.С. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, А.В. Усова, М.И. Шардаков,
Э. Мамбетакуновдун эмгектерин атоого болот.
Түшүнүктөр жана аларды калыптандырууда кездешүүчү кыйынчылыктар жана аларды жоюудагы психологиялык жана
дидактикалык принциптер жөнүндө илимий иштин жүрүшүндө, башталгыч класстын окуучулары үчүн математикалык
түшүнүктөрдү калыптандыруунун методикасына токтолуп, табигый түшүнүктөрдү калыптандыруу жана алардын мааниси
тууралуу, мекен таануу предметинин табигый түшүнүктөрдү калыптандыруудагы ролу тууралуу айтылды. Башталгыч класстын окуучуларына табигый түшүнүктөрдү жана элестерди калыптандырууда өз алдынча иштердин мааниси тууралуу,
анын ичинде үй тапшырмасынын, ага коюлуучу талаптардын негизги системасына, үйгө берилген тапшырмалардын
көлөмү, окутуунун илимийлүүлүк принциби менен болгон байланышына мунөздөмөлөр берилди.
Математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруудагы билимдердин системасын класстарга бөлүштүрүп жана ар бир
класстын жаш курак өзгөчөлүгүнө жараша маселелер, мисалдар менен тактап көрсөттүк.
Аткарылган иштер билим берүүнүн сапатын оңдоого, аны мындан да өркүндөгөн система кылууда аз да болсо салымын кошот деген ойдобуз.
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ҮЙ-БҮЛӨ ТАРБИЯСЫ – МАДАНИЯТТЫН БАШАТЫ.
Асанкулова М.К.
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ – ОСНОВА КУЛЬТУРЫ
Асанкулова М.К.
FAMILY EDIKATION INTHE BEDINING OF CULTURE
M.K. Asankulova.
Асанкулова Мазира – окутуучу, С. Нааматов атындагы НМУ, Нарын ш.
Аннотация. Макалада кенже жаш курактагы балдардын тил маданиятын калыптандырууда үй-бүлөнүн таасири жөнүндө сөз болот. Элдик чыгарманы, санжыраны, жомокту, дастанды, табышмакты, жаңылмачты, ырларды жана элдик оюндарды колдонуу баланын тилинин жатыгышына, мүнөзүнүн калыптанышына, маданиятттуулукка багыт алуусуна өбөлгө түзүүсү көрсөтүлдү.
Аннотация. В статье рассматривается формирование культура речи дошкольного возраста и влияние семейного воспитания. Обучение народному произведении, санжыра, сказки, загадки, скороговорки, эпосы, народные игры и различать
смысл, особенности народной культуры, это влияетв культуре речи, формирования характера, культура поведения ребенка.
Abstract. The art ide deals with formation of speech culture of preschool age and influence of family education. Correct and valid
speech and training the national work sangria tales, riddles, tongue twisters, epics, folk games and disarm the meaning, especially
popular culture if inferences in the culture of speech, of character forming, culture the child’s behavior.
Негизги сөздөр: үй-бүлө, үй-бүлөлүк тарбия,тил маданияты,улуттук маданият,саламдашуу адеби.
Ключевые слова: семья, семейное воспитание, культура речи, народная культура, культура приветствия.
Keywords: family,family education, culture of speech, national allure, decency greeting.
Кайсы гана тарыхый доор болбосун, адамдын жекече өнүгүүсү өзү жашаган коомдо, айлана-чөйрөдө жана үй-бүлөдө
өтөөрү белгилүү. Орто кылымдын кеменгер акылманы Абу Насыр Аль-Фараби (870-950) өзүнүн «Социалдык этикалык
трактаттары» аттуу эмгегинде: «Ким илимди үйрөнүүгө киришсе, ал жаш жана оор басырыктуу, чың ден соолукта, адептүү
жана тарбия көргөн, принциптүү, жаман кылык-жоруктан алыс, илим адамдарын урматтаган киши болууга тийиш» – деген
[1, 45 бет].
Азыркы мезгилде үй-бүлө тарбиясына ар түрдүү илимий изилдөөлөр арналган. Алсак, Россия окумуштуусу Т.А. Маркова үй-бүлө тарбиясынын маанилүү экендигин белгилеген бир нече факторлорду атаган. Алар:
1.
Үй-бүлөдөгү эмоционалдуу тарбия – жылуулуктун жана бактылуу балалыктын бирден-бир шарты;
2.
Үй-бүлөдө ата-эне, ага-эже ж.б. үй мүчөлөрү менен узакка мамиле түзүлүп, алардын тарбиясын алууга толук
мүмкүндүк бар;
3.
Бала кичинекейинен баштап эле колунан келген жумуштарга (турмуштук, эмгек, чыгармачылык, оюн) аралашуусу зарыл [4].
Ал эми Е.А. Аркин ата-эне менен бала жылуу мамиледе болуусу керек деген пикирди билдирген. Сүймөнчүктүү, урмат-сый, бири-бирин түшүнүү мамилеси баланын жүрүм-турумун гана эмес,акыл-эсин тарбиялап, билимдүү болушуна да
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шарт түзөт деген [3]. Дагы бир изилдөөчү Г.М. Андреева карым-катнаштын үч жагын белгилеген: коммуникативдик –
адамдардын пикир алмашуусу, интерактивдик - өз ара иш-аракет аркылуу жана перцепциялык – өз ара адамдардын бирибирин билүүсү, кызматташтык байланыш жагы деген. Адамдардын бири-бири менен болгон байланышынын эң маанилүүсү
тил маданияты экенин көрсөткөн [5]. Ал өзүнүн чечендик жөнүндөгү эмгегинде сөз сүйлөй турган адамдын кебете-кейпи
кулк-мүнөзү менен шайкеш болуп жана адамдар менен мамиле түзө билүүсү зарыл деп эсептеген [2].
Кыргыз Республикасында Советтик доордун алгачкы акындары тарбия маселесине өзгөчө көңүл бурушкан. Мисалы,
Алымкул Үсөнбаев (1894-1963) – кыргыздын таланттуу төкмө-акыны балдарга арнаган көлөмдүү жана тарбиялык мааниси
зор «Бир айылдын балдары» деген ырында айылдык балдардын турмушун, ата-энелер менен болгон мамилесин, чоңдорго
жардам берип, жасаган иштерин, кызыккан нерселерин баяндап, келечекте билимдүү, маданияттуу болуунун негизи үйдөн
баштала тургандыгын белгилеген [1].
Элибиз баланын маданияттуу, оюнун учкул болуусуна көп көңүл бөлгөн. «Сегиз кырдуу, бир сырдуу» бардык жагынан
жетилген баланы тарбиялоо максатында, улуттук салт-санаалары аркылуу үй-бүлөдө, айыл-аймак, коом, мектеп, медресе
сыяктуу тарбия берүүчү мекемелерде баланын маданияттуу кулк-мүнөзүн калыптандыруу максатын көздөп келген. Ар бир
улуттун өзүнө тиешелүү кулк-мүнөзү убакыт өткөн сайын өзгөрүүгө дуушар болгон. Ошентсе да, республикабыздагы экономикалык, саясий өзгөрүүлөр, туура же туура эмес ар түрдүү агымдар пайда болуп, келишпөөчүлүктөр жаралып, салтсанаабызга терс таасирин тийгизип жатканы белгилүү.
Бешик ыры менен башталган наристенин өмүрүндө ата-эненин сүйкүмдүү мамилеси менен өскөн бала көпчүлүк арасында сылык-сыпаа, чоңдорду сыйлоо, урматтоо сыяктуу сапаттарды кабыл алып чоңоюусу да ата-эненин милдети. Үйбүлөдө мектепке чейинки куракта балдарды тарбиялоодо жана билим берүүдө элдик оозеки чыгармалар менен катар мектепке чейинки курактагы балдар үчүн кыргыз жазуучуларынын чыгармалары чоң мааниге ээ. Бала үй-бүлөдөн адамдардын
бири-бири менен мамиле түзүүсүн, бирин-бири сыйлоосун, улуттук каада-салт, үрп-адаттарын ж.б. үйрөнөт. Акыл-ой өрүшүн кеңейтет, дүйнө, аалам жөнүндөгү алгачкы түшүнүктөргө ээ болот.
Балдарга кенже жаш курагынан баштап, үй-бүлөлүк тарбияда ар кандай Улуу сөздөрдөн - элдик чыгарма, санжыра,
жомок, дастан, табышмак, жаңылмач, ырлардан айтып, элдик оюндарды үйрөтүп, улуттук өзгөчөлүктүн маанисин чечмелеп
берип туруу менен алардын акыл-эсинин өсүшүнө, тилинин жатыгышына, мүнөзүнүн калыптанышына, жетилишине, маданиятттуулукка, өз элинин таалим-тарбиясын алууга көмөктөшкөн болобуз.Балдардын ар тараптан калыптанышына, турмуштан өз ордун таба билишине, активдүү көз караштарынын жетилишине өбөлгө түзөбүз. Аларды патриотгуулукка, ошол
эле учурда башка элдердин да биздей эл экендигин түшүнүп, алардын каада- салттарын да сыйлай билүүгө, идеялык асылдыктарын (кайрымдуулук, боорукердик, сыпайылык, агадилдик, тазалык, жугумдуулук, сарамжалдуулук, жоомарттык, билимдүүлүк, адептүүлүк, ак ниеттүүлүк, ызаатчылдык, үнөмчүлдүк, чарбачылдык ж.б.) урматтоого тарбиялайбыз. Азыркы
мезгилдин педагогу Советбек Байгазиевдин пикири боюнча “Баланын кереги падышанын буйругунан күчтүү” -деген принциптин негизинде, баланын каалаганын алып берүү, өз оюна коюу дайыма эле туура тарбиялоого жатпайт. Туура тарбия
берилген үй-бүлөдөн туруксуз, таш боор, кара өзгөй, калпычы, сөзүнө турбаган, кошоматчы, чагымчыл, көрө албас, бузуку,
эки жүздүү, арамза, көңүлчөөк, мактанчаак, куйту, жалкоо, аракеч, өзүмчүл, мыкаачы, ууру, ушакчы адамдар чыкпайт.
Кыргыз элинин атадан балага өтүп келе жаткан салттарынын бири - саламдашуу. Саламдашкан адамдар мурдатан тааныш болушу милдеттүү эмес. Азыркы учурда, айрыкча шаарда бардык эл менен саламдашуу дегеле мүмкүн эмес. Ошентсе
да, ыгы келген жерде салам айтуу маданияттуулукту гана билдирет. Салам берүү дагы, саламды кабыл алуу дагы парз болуп
саналат. Салам берген киши «Атсалоомуалейкум!» деп салам айтат, кабыл алган киши «Валейкумаассалом!» деп алик алат.
Бул сөздөр арабдын тилинен которгондо “тынччылык болсун”, “ден соолукта болуңуз”, “дайыма жакшылыктар болсун”
деген маанилерди бири-бирине каалоону билдирет. Ошол эле учурда эркек кишинин аялзатына салам айтканы айырмаланат. Анткени, эркек адам жашына карабай аялга “Жакшысызбы?”, же “Саламатсызбы?” – деп кайрылат. Баса көрсөтүүчү
факт, кээде аксакал киши деле жаштарга салам берген учур да болот. Анткени, саламдашуунун кыргыз элине атамзамандан
бери аксиома катары кабыл алынып, муундан-муунга өтүп келе жаткан төмөнкүдөй калыптанган эрежелери бар [6].
Жалпы саламдашуунун төмөнкү адептерин белгилөөгө болот:
 кичүү - улууга,
 жогортон келе жаткан адам төмөнтөн келе жаткан адамга,
 аттуу жөөгө,
 эркек киши аялга,
 өтүп бара жаткан адам отурган кишиге,
 аз киши көп кишиге,
 эшиктен кирген киши үйдөгүлөргө салам айтат.
 атчан адам жөө келе жаткан кишиге, эгер ал өзүнөн улуу же кадырлуу киши болсо аттан түшө калып салам бериши
парз.
 ат үстүнөн саламдашууну кыргыз элинде сыйлабагандыктын, ызааттабагандыктын, тоотпогондуктун, текебердик
көрсөтүүнүн белгиси катары да карашкан.Бирок, теңтайлаш зоболодогу курбу адамдар ат үстүнөн саламдашса деле
боло берген.
 босогонунэкижагындатурупалыпжанадааратканада кол алышыпучурашуугаболбойт.
 аялзаты өзү биринчи кол бермейин эркек киши кол сунбайт,
 улуу киши кол сунмайын, кичүүсү кол бербейт.
 ошондой эле тамак желип жатканда (мисалы, туураган эт, палоо ж.б. кол менен желүүчү сый тамак) сырттан кирген киши кол алышып учурашпастан эле салам айтып, өзүнө тиешелүү орунга өтүп кеткени оң.
 келин- кесектинулууларгажүгүнүүсү - булсаламдашуу катары кабыл- данат.
Ушул эрежелерди өзүбүз дагы сактап жана балдарыбыздын дагы кенже жаш курактан баштап тилин жатыктырып, дилине сиңирсек гана кыргыздын кыргыздыгын сактоо менен келечекке маданияттуу жаштарды тарбиялаган болот элек.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
Асанова Ж.К.
Асанова Жылдыз Кенешбековна – к.ф.-м.н., доцент, КГУ им. И. Арабаева, г. Бишкек.
Аннотация: Изменения в социальной, информационной, технологической сферах жизни человека привели к изменениям
приоритетов в образовании. Выпускник вуза должен отвечать новым требованиям современной жизни, которые определены в законе «Об образовании в Кыргызской Республики», государственных образовательных стандартах общей (полной)
общеобразовательной школы и высшего профессионального образования. Это накладывает огромную ответственность
на преподавателей высших школ, готовящих будущих профессионалов для образовательной сферы.
Abstract: Changes in the social, informational, technological spheres of life have led to changes in priorities in education. A graduate of the University must meet the new requirements of modern life, as defined in the law "On education in the Kyrgyz Republic", the
state educational standards of general (complete) secondary school and higher education. This places a great responsibility on the
teachers of higher schools that train future professionals for the educational sphere.
Ключевые слова:компетентностный подход,межпредметные связи, обучаемость, самоопределение, самоактуализация,
математический анализ, функция, приращения.
Key words: competence approach, interdisciplinary communication, learning, self-actualization, mathematical analysis, the function
increment.
Компетентностный подход к образованию предполагает ориентацию человека на будущее. Это проявляется в возможности выбора индивидуальной траектории своего образования, которое обеспечит успешность в личностной и профессиональной
деятельности. Такой подход содержание образования определяет как целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых функций, социальных ролей, компетенций. На первое место выдвигается не информированность, а умение решать проблемы, возникающие в различных жизненных ситуациях. Однако предметное знание при таком подходе не уходит из
списка требований к подготовке ученика и студента, оно выполняет подчинённую, ориентировочную функцию.
Так, К.М. Торогелдиева подчёркивает, что ценность и самоценность знаний не снижается при таком подходе. Его суть
состоит в изменении отношений к знаниям и путям их освоения: знания из цели педагогической деятельности переходят в
средство саморазвития личности, её профессионального роста [3].
Особенность компетентностного подхода состоит в том, что он ориентирован на результат образования. Э.Ф. Зеер
подчеркивает, что «компетентностный подход - это приоритетная ориентация на цели: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности» [2]. Все эти показатели образованности - производная от более фундаментальных качеств личности - компетенций. На сегодняшний день они выступают как желаемый и прогнозируемый результат образования.
По мнению И.Б. Бекбоева, компетентностный подход нужно рассматривать в рамках определённой парадигмы образования. Она утверждает, что такой подход в рамках личностно ориентированной парадигмы обусловливает набор компетенций,
ориентированных на смысловую составляющую любой деятельности, в частности и педагогической. Обладая такими компетенциями, «будущий учитель может сам выстраивать свою педагогическую деятельность адекватно вызовам времени» [1].
A.B. Хуторской трактует компетенцию как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых для качественного продуктивного действия по отношению к ним. Компетентность исследователь определяет как владение, обладание
человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [4].
В формате компетентностного подхода к обучению требования к качеству математической подготовки студентов можно представить в видеописания компетенции, будем выделять следующие составляющие:
- владеет базовыми знаниями по математическому анализу, основными методами доказательства и способен обучать этому
учащихся;
- владеет методами решения базовых математических задач и умеет их использовать в типовой ситуации;
- готов решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования известных базовых математических знаний и методов;
- владеет основными способами освоения математических знаний и способен обучить им учащихся;
- способен ввести и определить новое математическое понятие в соответствии с основными требованиями к их определению (полнота, непротиворечивость и др.);
- умеет сформулировать математическую гипотезу в контексте изучаемых математических дисциплин, подтвердить ее или
опровергнуть и способен научить этому учащихся;
- умеет построить (сконструировать) математический объект, удовлетворяющий заданным условиям, и способен научить
этому учащихся;
- умеет решать исследовательские математические задачи на основе конструирования новых или реконструкции уже известных способов и приемов и способен научить этому учащихся;
- умеет построить математическую модель нематематической задачи, процесса, явления;
- готов использовать пакеты математических программ для решения математических задач;
- готов дать обоснованную оценку уровню научности ШКМ, основываясь на его изложении в школьных учебных пособиях;
- готов анализировать историю развития математических понятий ШКМ в социально-экономическом контексте эпохи и
использовать это в профессиональной деятельности;
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- умеет решать олимпиадные и конкурсные задачи по математике для всех возрастных категорий учащихся основной и
старшей общеобразовательной школы (базовый уровень) и способен научить этому учащихся; способен разработать содержание математического кружка, факультатива и элективного курса для учащихся основной и старшей общеобразовательной школы (базовый уровень);
- способен поставить (сформулировать) математическую исследовательскую задачу на базе ШКМ для учащихся основной и
старшей общеобразовательной школы (базовый уровень);
- готов использовать вероятностно-статистические методы для обработки результатов педагогического исследования,
направленного на выявление динамики развития и воспитания учащихся;
- готов самостоятельно изучать научную, учебную и популярную литературу по математическому анализу и способен обучать этому учащихся;
- умеет корректно изложить и грамотно оформить математический текст, подготовить текст для публикации и способен
научить этому учащихся;
- умеет подготовить устное сообщение и выступить с ним на кружке, семинаре, конференции и способен научить этому
учащихся.
С другой стороны, реализация компетентностного подхода к образованию подразумевает, что в процессе обучения у
студентов должны быть сформированы не только компетенции предметной области, но и надпредметные.
Вслед за разработчиками ГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое образование», мы выделяем такие
компетенции, как общекультурные и профессиональные. Данные интегративные характеристики являются результатом
образования студентов в вузе.
Основываясь на анализе философской, психологической, педагогической, методической литературы, собственном педагогическом опыте и выделенных выше принципах обучения, способствующего формированию математической компетенции будущих учителей математики в процессе обучения, мы определили требования к содержанию разделов по началам
математического анализа дисциплины «Математический анализ».
1. Содержание обучения должно соответствовать структуре и целям формирования математической компетенций будущих учителей математики.
2. В содержание обучения должен быть включен специальный комплекс задач и заданий, направленный на формирование математической компетенции бакалавров.
В соответствии с вышесказанным требуется разработать следующая классификация задач, способствующих формированию математической компетенции бакалавров - будущих учителей математики.
Задачи, моделирующие проблемные педагогические ситуации.
На основании принципа контекстного обучения в комплекс надо включить задачи, решение которых предполагало бы,
чтобы обучающийся мысленно выполнял действия, осуществляемые учителем или обучающимся в определенной проблемной ситуации. Ситуации, рассматриваемые в задачах этого типа, должны быть неоднозначны по решению и вызывать интерес у студентов. В основу таких заданий иногда целесообразно включать ситуации, вызывающие проблемы с освоением
предметного материала бакалаврами. Работа по решению задач этого типа очень трудоемкая и требует больших временных
затрат. Возможны два варианта по выходу из данной ситуации: 1) начать решение на занятии и продолжить дома с дальнейшей проверкой на следующем занятии; 2) предложить самостоятельно решить студентам в качестве домашнего задания,
которое проверить на следующем занятии.
Например: Смоделируйте беседу с учащимися по вопросу нахождения приращения функции. Составьте несколько
упражнений, способствующих освоению этого умения.
Задачи, предполагающие использование ресурсов локальных информационных сетей и Интернета.
Чтобы соответствовать современному уровню коммуникации, владеть способами взаимодействия с окружающими посредством Интернета и уметь использовать ресурсы информационных сетей, в комплекс заданий важно включить задачи на
использование ресурсов локальных и глобальной информационных сетей. Задачи данного типа можно решать как в аудиторное время, так и в качестве домашнего задания, в зависимости от сложности и трудоемкости их решения.
Например: Используя системы компьютерной алгебры (Mathcad, Maple),
постройте график функции
. Укажите промежутки
монотонности этой функции, основной период. Является ли данная функция ограниченной?
Для преодоления формального подхода к решению предлагаемых задач, направленных на формирование составляющих математической компетенции бакалавров, необходимо, чтобы студенты рассматривали их (задания) с точки зрения
учителя математики. Поэтому на этапе предъявления подобных задач студентам надо сообщать информацию по ситуации,
описываемой в задачи: где и когда могут встретиться с такой задачей в будущей профессиональной деятельности. Предъявление бакалаврам заданий, основанных на школьном курсе математики и современных школьных учебниках по алгебре и
началам анализа, способствует не только повышению математической подготовки и уровня математической компетенции,
но и позволяет обучающимся соотнести свой уровень математической подготовки с требуемым для организации изучения
начал анализа в школе. Это даст возможность студенту сформировать индивидуальную траекторию самообразования и саморазвития, что на сегодняшний день является актуальной задачей образования.
Работа с подобными задачами на занятиях по математическому анализу способствует:
- формированию готовности применения математической компетенций в новых нестандартных условиях (в будущей профессиональной деятельности, в быту);
- пониманию бакалаврами того, что математические знания, умения, навыки и способы деятельности являются не только
предметом учебной деятельности, но и средством будущей профессиональной деятельности учителя математики;
- формированию у студентов умений моделировать собственное развитие математической компетенции, а также развитие
этих компетенций у других субъектов образовательного процесса.
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БОЛОЧОКТОГУ МАТЕМАТИК МУГАЛИМДЕРИНЕ БЕРИЛҮҮЧҮ
МАТЕМАТИКАЛЫК АНАЛИЗ КУРСУНУН МАЗМУНУ
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Асанова Ж.К.
Асанова Жылдыз Кеңешбековна – ф.-м.и.к., доцент, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Аннотация: «Математика» профилиндеги болочок педагог-бакалаврлар үчүн математикалык анализ курсу кесиптик
компетенттүүлүктү калыптандыруу алкагында базалык негизги предмет болуп эсептелет. Анткени аны окутуу «Математика» профилиндеги болочок педагог-бакалаврлардын предметтик компетенттүүлүгүн калыптандыруу менен анда
болочок кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруунун зарыл жана жетишээрлик негизи түптөлөт.Ар бир окуу
предметинин мазмуну кандайдыр бир конкреттүү окутуу технологиясына, окуу-методикалык комплексине жана аны окутууда иштелип чыккан баалоо каражаттарына багытталат.
Аннотация: Курс математического анализа является основным базовым предметом в формировании профессиональной
компетенции будущих педагогов-бакалавров профиля “Математика”. При обучении этого курса у будущих педагоговбакалавров профиля “Математика” формируется не только предметная компетентность но и закладываются необходимые и достаточные основы формирования будущей специальной компетентности. Каждое содержание учебного предмета направлено на одно конкретное обучающуюся технологию, учебно-методический комплекс и обработанной при его обучении средств оценивания.
Annotation:Course of mathematical analysis is the main subject of the base in the formation of professional competence of future
teachers, bachelors profile "Mathematics". In teaching this course at the future teachers - bachelors profile "Mathematics" is formed
not only subject competence and laid the necessary and sufficient basis for the formation of future special competence. Each content
of the subject is aimed at one particular training technologies, training complex and obrabotannon when learning assessment tools.
Түйүндүү сөздөр: математика профили, болочок педагог, кесиптик компетенттүүлүк, матанализ, окуу-методикалык
комплекс.
Ключевые слова: профиль математики, будущий педагог, профессиональный компетенция, матанализ, учебнометодический комплекс.
Keywords: profileof mathematics, a future teacher, professional competence, mathematical analysis, training complex.
Жогорку окуу жайларында билим берүү процессии коомдун бардык талаптарына жооп бере тургандай уюштурулушу
зарыл. Билим берүү процессинин максаты: тиешелүү билимдердин калыптанышындагы студент менен окутуучунун ортосундагы татаал ишмердүүлүктү уюштуруу, б.а. окуу процессинде зарыл жана жеткиликтүү маалыматтарды студенттерге
жеткирүү. Ошондуктан окутуунун кредиттик системасы боюнча окуу процессин уюштуруунун эрежелери жана талаптары
Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамына тура келүүчү нормативдик документтерге таянып иштелипчыгат.
Ошондой эле тиешелүү математикалык Мамлекеттик стандарттагы 550000 «Педагогикалык билим берүү» багытындагы
«Математика» профилинин бакалаврын даярдоонун окуу планындагы базалык бөлүмүнүн «Математикалык анализ» курсун
окутууга карата бөлүнгөн 8 кредит-саатка (240) ылайыкталган. Бул бөлүнгөн кредит-сааттардын 50% студенттердин өз
алдынча иштери үчүн каралган. Ал эми аудиториялык кредит-сааттар лекциялык жана практикалык формадагы сабактарга 55 / 45 катышында жумушчу окуу планында каралган жана ал кредит-сааттар 3 семестрге бөлүштүрүлгөн.
Бул бөлүнгөн 8 кредиттин 4 кредит сааты, б.а. 120 сааты аудиториялык болуп эсептелет жана биринчи семестрде – 3 (90
саат) кредит-саат, экинчи семестрде – 2 (60 саат) кредит-саат жана үчүнчү семестрде – 3 (90 саат) кредит-саат өлчөмүндө
бөлүштүрүлгөн.
«Математика» профилиндеги болочок педагог-бакалаврлар үчүн «Математикалык анализ» курсу кесиптик компетенттүүлүктү калыптандыруу алкагында базалык (негизги) предмет болуп эсептелет. Анткени аны окутуу «Математика»
профилиндеги болочок педагог-бакалаврлардын предметтик компетенттүүлүгүн калыптандыруу менен анда болочок кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруунун зарыл жана жетишээрлик негизи түптөлөт.
Ар бир окуу предметинин мазмуну кандайдыр бир конкреттүү окутуу технологиясына, окуу-методикалык материалдардын комплексине жана аны окутууда иштелип чыккан баалоо каражаттарына багытталат.
Математикалык анализ курсунун мазмуну.
Анык сандар көптүгүнүн негиздери.
Удаалаштыктардын предели. Функциянын предели.
Удаалаштыктар жана анын предели. Бернуллинин барабарсыздыгы, Эйлердин «е» саны. Функция түшүнүгү. Берилиш
түрлөрү, функциянын чекиттеги предели жана үзгүлтүксүздүгү. Чексиз кичине функциялар.
Дифференциялануучу функциялар. Туундуга алынып келтирилүүчү маселелер. Функциянын туундусу. Функциянын дифференциалы жана анын геометриялык мааниси. Татаал жана тескери функциялардын туундулары. Логарифмди
колдонуп туунду алуу. Аныксыздыкты ачууда Лопиталдын эрежелери. Негизги теоремалар. Роль. Логранж. Коши. Жогорку
тартиптеги туундулар. Тейлордун формуласы жана колдонулуштары. Функциянын монотондуулугу жана экстремумдары.
Функциянын иймектүүлүгү жана ийрилүү чекиттерин табуу. Функциянын асимптотторун табуу, графигин түзүү.
Аныкталбаган интегралдар. Баштапкы функция жана аныкталбаган интеграл жөнүндө түшүнүк. Интегралдоонун негизги эрежелери, формулалары жана касиеттери. Өзгөрүлмө чоңдуктарын алмаштырып жана бөлүктөп интегралдоо. Рационалдуу туюнтмаларды интегралдоо. Биномалдуу туюнтмаларды интегралдоо. Тригонометриялык туюнтмаларды интегралдоо.
Аныкталган интегралдар. Аныкталган интегралга алынып келтирилүүчү маселелер. Ньютон-Лейбництин формуласы. Өзгөрүлмө чоңдуктарды алмаштырып жана бөлүктөп интегралдоо. Аныкталган интегралды жакындаштырып эсептөө.
Декарттык жана полярдык координаталарда жаткан фигуралардын аянтын эсептөө. Ийринин узундугун табуу. Көлөмдөрүн
эсептөө. Өздүк эмес интегралдар.
Сандык катарлар. Сан катарлары. Жалпы түшүнүк. Жыйналышы. Жыйналуунун зарыл жана жетиштүү шарты. Кошинин критериясы. Жыйналуунун салыштыруу белгиси. Даламбердин белгиси. Кошинин белгиси. Абсолюттук жыйналуучу катарлар. Белгиси өзгөрүлмө катарлар. Лейбництин теоремасы. Жыйналуунун интегралдык белгиси.
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Функционалдык катарлар. Функционалдык удаалаштыктар жана катарлар. Жашоо областы. Бир калыпта
жыйналышы. Функционалдык катардын жалпы мүчөсүнүн үзгүлтүксүздүгүн интегралдоо жана дифференциалдоо. Даражалуу катарлар. Абелдин теоремасы. Тейлордун катары жана анын колдонулуштары. Фурьенин катары.
Мына ушул багыттагы программанын базалык нормативдик документтери негиз болуп, математика адистигинин математикалык анализ курсунун мазмунуна карата окуу-методикалык комплексин түзүүгө болот жана анын курамы төмөнкү
документтерден турат:
• дисциплиналардын типтүү жана модулдук негизде иштелип чыккан жумушчу программалар;
• курстун лекциялары;
• практикалык иштер үчүн тапшырмалар;
• тесттердин системасы;
• өз алдынча иштердин планы;
• силлабус;
• колдонуучу адабияттардын тизмеси.
Студенттердин окуу-методикалык комплексин колдонулушу окуу иштерин уюштуруунун эң чоң мааниси болуу менен
бирге, өз ичине сабактар боюнча типтүү жана жумушчу программаларды, курстун лекцияларын, практикалык иштер үчүн
тапшырмаларды, методикалык көрсөтмөлөрдү, өзүн-өзү текшерүүчү суроолорду жана өтүлгөн материалдар боюнча тесттердин системасын, ошондой эле өз ичине өз алдынча иштердин семестрдик план-графигин жана керектүү адабияттардын
тизмесин камтыйт.
Физика-математикалык багытындагы бакалавр даярдыгынын студенттери математикалык анализ курсу боюнча төмөнкүдөй компетенцияга ээ болушат: жалпы жана атайын.
Жалпы компетенция:
 пландаштырууну жана уюштурууну ишке ашыруу;
 маселе чыгарууда, проблемаларды чечүү;
 ар кандай булактардагы маалыматтарды анализдөө;
 сындоо жана өзүн-өзү сыноону ишке ашыруу;
 топтордо иштөө;
 окутуучунун жетекчилиги астында изилдөө иштерин жүргүзүү;
 чыгармачылыкта иштөө.
Атайын компетенция:
• математикалык анализдин илимдер системасындагы ордун жана ролун билүү;
• математикалык анализдин башка предметтер менен болгон байланышын билүү;
• математикалык анализ боюнча өздөштүргөн билимдерди удаалаш жана логикалык жактан туура көрсөтүү жөндөмдүүлүгү;
• предметтеги бөлүмдөрдүн негизги түшүнүктөрүн жана алардын өз ара байланышын түшүнүүнү демонстрациялоо
жөндөмдүүлүгү;
• бир аргументтүү жана көп аргументтүү функциялар, алардын үстүнөн жүргүзүлгөн амалдарды (пределдер, туундулар жана интегралдар) түшүнүү;
• жогорку кыйындыктагы мисалдарды чыгаруу жолдорун табуу билгичтиги.
Студентке коюлуучу талап:
Катышуу: Студент күн сайын сабакка катышууга тийиш. Кандайдыр бир себептин негизинде сабакка келбей калса
калтырган сабактарда окуп үйрөнүлгөн бардык материал үчүн жоопкер болот. Калтырылган сабактын материалдарын өз
алдынча өздөштүрүү талап кылынат.
Кыска тесттер: Кыска тесттер сабак башталгандан 5-10 минутада өткөрүлөт.Тест берилген тапшырмалардын негизинде эки же андан көп суроодон турат.
Үй тапшырмалары жана өз алдынча иштер: Берилген үй тапшырмасы жана өз алдынча иштери сөзсүз аткарылышы
керек. Аптанын аягында же белгиленген мөөнөттө сабактан кийин окутуучуга тапшырылышы керек. Үй тапшырманы жана
өз алдынча иштерди өз убагында тапшырбаса, кечиктирилген иштер кабыл алынбайт. Аткарылган иш үчүн упай коюлуп,
жыйынтыгы экзамен учурунда жыйынтыкталат.
Экзамендер: Стандарттык экзамендер (модулдар) семестр ичинде эки жолу бөлүмдөр боюнча жүргүзүлөт. Экзамен
учурунда өз алдынча иштердин жыйынтыгы каралат.
Студенттердин өз алдынча иштери:
 үзгүлтүксүз функциянын касиеттери жана алар менен болгон амалдар.
Бир жактуу предел. Үзүлүү чекиттери. (реферат жазуу жана мисалдарды чыгарылыштары менен берүү [1]);
 туунду алуунун эрежелери. (мисалдарды чыгарылыштары менен берүү жана аны презентациялоо [1]);
 параметр түрүндөгү берилген функциялардын туундулары. (конспект даярдоо жана презентациялоо[1]).
 туундунун башка областтарда колдонулушу. (презентациялоо [1]);
 тригонометриялык туюнтмаларды интегралдоого мисалдарды [1] жеке топто иштөө;
 айлануудан пайда болгон фигуралардын аянттарын, көлөмдөрүн табуу. (реферат жазуу жана группанын ичинде
презентациялоо [1]);
 даражалуу катарлардын колдонулуштары. (мисалдары менен презентациялоо [1]) ж.б.
Тесттик тапшырмалар (көрсөтмө):
1.

lim f ( x)  f ( x0 ) жашаса, анда f (x) функциясы x0 чекитинде …

x x0

а) үзгүлтүктүү.
2.

деп аталат.

б) үзгүлтүксүз.

y  f ( x) 

ex 1
x

функциянын үзгүлтүксүздүгүн изилдегиле.
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2 2
2 2
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2 2
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Аннотация.
В статье рассматривается методика обучения русского профессионального языка, как важное условие
формирования коммуникативных способностей будущих техников. Представлено учебное пособиес профессионально ориентировочными текстами, способствующие активизации терминологии в речи студентов и формирование коммуникативной деятельности студентов технического направления.
Ключевые слова: коммуникативные способности будущих техников, профессионально ориентированное обучение, техническая терминология, коммуникативная деятельность технического направления.
Основная цель современного обучения русскому языку студентов, обучающихся в учебных заведениях технической
направленности, сводится к освоению языка будущей специальности, языка профессионального технического общения.
В процессе учебной деятельности наблюдается, что изучение русского языка становится более эффективным при
направленности студента на будущую профессию. Понятно, что специалисту в своей трудовой деятельности необходимо
иметь навыки правильного произношения технической терминологии, используемой в профессионально- коммуникативной
деятельности техников [1].
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Для достижения этой цели было разработано учебное пособие по развитию русской профессиональной речи для студентов по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» [4].
Оказалось, что пособие явилось не только сильным фактором для повышения у студента интерес к предмету, но и осознанием престижности выбранной профессии.Все это позволяет говорить о востребованности методики обучения русского
профессионального языка для будущих техников.
Основной целью данного пособия является развитие и совершенствование профессионально направленной русской речи студентов технического направления. С учетом профессиональной подготовки пособие составлено чтобы языковые единицы были методически организованы для максимального обеспечения практического пользования студентов в реальной
учебно-профессиональных и собственно-профессиональных коммуникациях [2].
В учебном пособии даются адаптированные тексты, ориентированные на профессиональное обучение специальности, которые включает в себя такие задачи:
- развить у студента умение слушать, устно и письменно излагать мысли, анализировать, высказывать суждения, давать
адекватную оценку в профессиональной сфере;
- помочь студенту овладеть профессиональной терминологией;
- развить умения и навыки написания и защиты письменной работы по специальности;
- развить учебно-научную речь студентов в диалогической, монологической, устной и письменной форме. Тексты вводят
студентов в атмосферу будущей профессии [3].
Предтекстовая и послетекстовая работа направлены на выработку устной профессиональной речи. Выработке устойчивых навыков употребления изученных терминов и лексико-грамматических конструкций в монологической и диалогической
речи. Помимо традиционных, способствуют творческие, ролевые или интерактивные задания с использованием приемов критического мышления типа: составьте кластер, «инсерт», «синквейн», подготовьте презентацию, напишите эссе и др. [5].
Обязательным компонентом послетекстовой работы является работа в парах либо в форме пресс-конференции,
направленная на выявление уровня понимания прочитанного текста. Студентам предлагается задать друг другу вопросы по
содержанию текста (составить вопросы самим или использовать уже предложенные после текста) и ответить на них, используя информацию текста. Составление вопросного или тезисного плана, конспект, вычленение главной информации,
перефразирование представляют собой важные этапы работы с текстом и подготавливают студентов к самостоятельному
монологическому высказыванию по изученной теме. Усилению мотивации к овладению устной монологической речью способствует межкафедральная интеграция: темы, изучаемые на занятиях по специальности, по новому осмысливаются на занятиях по русскому языку [2].
Для лучшего усвоения профессиональных терминов проводиться словарная работа. Выписывают термины (словарный
диктант), дают их толкование. В случае затруднения студентам предлагается обратиться к специальным толковым словарям. Проводиться работа по правильному произношению терминов (постановка ударения).
Представим ряд разработанных специальных текстов с заданиями из пособия, направленных на формирование коммуникативной деятельности студентов технического направления [4].
Световые приборы автомобиля
Предтекстовые задания
1. Какие световые приборы автомобиля вы знаете?
2. К чему может привести неисправность световых приборов?
3. Где устанавливаются световые и сигнальные приборы на автомобиле?
Задание 1. Прочитайте текст и сделайте маркировку текста на полях.
Образец в справочном материале
Маркировку текста произведите с помощью специальных значков:
« ! » - я это знал;
« + » - новое для меня;
« - » - вызывает у меня сомнение;
«? » - вопрос;
Правильная регулировка и исправная работа фар и других световых приборов является важнейшим условием безаварийного движения автомобилей в темное время суток. Отклонения в регулировке фар, и недостаточная сила их света зрительно сокращают расстояние, освещаемое впереди автомобиля, а следовательно, осложняют работу водителя.
Неправильная регулировка фар приводит к ослеплению водителей встречных транспортных средств.
Неисправности других приборов освещения и световой сигнализации также осложняют работу водителей. Кроме того,
это может создать аварийную обстановку. Установлены строгие требования к состоянию приборов освещения и сигнализации автомобилей.
Автомобиль не должен выезжать на дорогу:
1. если фары не освещают дорогу менее чем на 100 метров;
2. если не исправен переключатель фар;
3. не виден освещенный номерной знак за 20 метров;
4. не работает стоп-сигнал указатель поворота;
5. поврежден отражатель света.
Различные дополнительные фары и прожектора, не предусмотренные конструкцией автомобилей, также ослепляют
водителей встречных транспортных средств. Поэтому правила дорожного движения запрещают установку на автомобиле
дополнительных фар, за исключением противотуманных.
Очень опасной является установка спереди автомобиля, каких – либо красных фонарей, что вводит водителя в заблуждение. Их можно устанавливать только сзади автомобиля.
Проверка состояния приборов освещения легко осуществима при осмотре автомобиля и не требует специальных приборов.
(по В. Скобелеву)
Задание 2. Запомните значения слов и словосочетаний:
световые приборы – жарыктык приборлор
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неисправность - бузук
аварийная обстановка – кыйроо абалы
неправильная регулировка – иретке салуу
специальные приборы – атайын жабдыктар
правило движения – жол эрежеси
заблуждения - состояние того, кто заблуждается, ошибается
отражатель света - устройство или естественное препятствие, изменяющее направление и интенсивность световых или
тепловых лучей.
Задание 3. Кратко ответьте на поставленные вопросы:
1. Какую роль играют световые приборы для автомобиля и водителя?
2. Перечислите установленные требования к состоянию приборов освещения и сигнализации.
3. Какие дополнительные фары разрешаются к установке на автомобиле, а какие не разрешаются?
4. Расскажите, как можно проверить состояние световых приборов автомобиля?
Задание 4. Составьте предложения с выделенными словами в тексте и сделайте разбор по составу.
Задание 5. Составьте синквейн со словом электрооборудование.
Образец в справочном материале
1.электрооборудование
2._________________________
3._________________________
4._________________________
5._________________________
Задание 6. Заполните таблицу и обоснуйте свои выводы.
Аргументируйте свой ответ.
«V» – знаю «+» – новое «?» – вопросы
Задание 7. Выпишите из текста слова, образованные:
1) суффиксальным способом,
2) приставочным способом,
3) сложением.
Задание 10.Напишите сочинение – рассуждение на тему « Неисправность световых приборов на автомобили»,
используя «ПОПС-формула»:
Позиция (Я считаю, что проблема данного текста актуальна (не актуальна)
Объяснения (…потому, что…)
Пример (Могу доказать это на примере….)
Следствие (Исходя из сказанного, делаю вывод, что…)
Все эти задания к тексту направлены на эффективное развитие русского профессионального языка, основной целью,
которой является формирование умений используемой в профессионально- коммуникативной деятельности техников.
Результаты сдачи промежуточных модулей и итоговых контрольных работ учащихся показало повышения уровня освоения русского языка.В процессе апробации пособие по русской профессиональной речи показало эффективность применение в учебном процессе данного учебного пособия. Результаты освоения материала русского языка и успеваемости по
годам до апробации показано в диаграмме №1.
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Рис №1. Диаграмма успеваемости за 2014-2015 и 2015-2016 учебный год
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Как видно из диаграммы применение в учебном процессе данного учебного пособия вносит значительный вклад в
развитие и совершенствования профессиональной речи студентов технической специальности.
В процессе учебного цикла повышается уровень заинтересованности к предмету и положительно сказывается на знание учащихся. На основе анализа научного исследования и практического применение их результатов установлено, что
применение методики обучения русского профессионального языка позволяет:
1. повысить интерес к обучению русского языка;
2. повысить уровень интеллекта в области выбранной профессии;
3. исследования методик преподавания русского языка в средне профессиональных учреждениях требует совершенствование преподавания языковых дисциплин с учетом направления подготовки специалистов техников.
На основании исследовании в области преподавания русского языка мы пришли к выводу для повышения качества
подготовки специалистов, преподавания языковых дисциплин ориентировать с учетом направлений и специальности. Но
мы можем уверенно утверждать, что такоеобучение русского профессионального языка, будет содействовать подготовке
конкурентоспособных техников в нашем государстве.
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Современный этап в жизни общества, характеризующийся активным внедрением новых информационных технологий,
выдвигает во главу угла преодоление инерции педагогического менталитета, которое отличается полиаспектностью рассмотрения образовательного процесса, учитывает полифоническое влияние множества факторов на этот процесс. Актуальным для развития нового педагогического менталитета является внедрение новых технологий, основой которых является
личностно-ориентированная парадигма образования.
В настоящее время функционируют различные технологии, дидактические системы, выдвигающие требование личностно ориентированного обучения. Наиболее известными из них являются модульно-рейтинговая технология, персонализированная система обучения (план Келлера), стратегия полного усвоения, разработанная Б.С. Блумом, технологии сотрудничества С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского, А.С. Макаренко, К. Роджерса, И.Б. Бекбоева, Э. Мамбетакунова, интерактивные методы обучения и др.Термин «педагогическая технология» имеет, по крайней мере, три значения:
1. Педагогическая технология – это использование в педагогических целях средств, таких, как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие виды жестких (hard-ware) и мягких (soft-ware) средств.
2. Педагогическая технология – это методология планирования, реализации и оценивания всего процесса обучения и
усвоения знаний путем учета технических и человеческих ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более
эффективной формы образования. В этом смысле педагогическая технология использует в качестве теоретического инструмента системный анализ;
3. Педагогическая технология – это наука о способах воздействия преподавателя на студента в процессе обучения.
Появлению новых педагогических технологий в 50-е годы содействовало развитие и внедрение аудиовизуального образования и программированного обучения. Использование технических и программированных средств обучения значительно повышало эффективность управления усвоением материала.
Далее в 70-е годы сторонники системного метода существенно расширили понятие и стали рассматривать педагогические технологии как завершенный процесс разработки педагогических систем, включающий постановку целей, составления
набора порций учебного материала, создание условий для немедленного контроля качества его усвоения путем применения
обучающих и контролирующих машин, описание критериев оценивания достижений студентов и условий их обучения.
Научно-техническая революция повлияла на содержание образования, бесспорно, ее воздействие на средства, формы и в
определенной степени и на методы обучения. Бурное развитие технических средств информации изменило студенческую
аудиторию: с одной стороны, повысился общий интеллектуальный уровень обучаемых, с другой – аудитория сделалась менее
однородной, все труднее стало прогнозировать ее состав. Массовый характер обучения, рост общеобразовательного уровня в
условиях научно-технической революции потребовали оперативности и гибкости в выборе средств и методов обучения. По-
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явилась новая тенденция – преподавание учебных дисциплин с помощью АОС на базе ЭВМ. Суть автоматизированного обучения – реализация индивидуального способа обучения для всех участников учебного процесса на качественно новом уровне
обратной связи, оперативный поиск и получение различного вида учебной информации в вербальной, графической, схематической, символьной форме; формирование, обработка и накапливание статистических материалов о ходе обучения.
В 90-е годы с появлением компьютеров пятого поколения, с развитием сети Интернет, возможности интеллектуальных
обучающих систем становятся практически неограниченными. Теперь появляется вероятность создания на базе компьютера
гипертекстов и гипермоделей обучения: по предварительным тестам быстро определяется стартовый уровень знаний и возможность обучения по базовой, общей и продвинутой программам. Гипертекстовое построение учебного материала в отличие от линейного способствует по ассоциативно связанной информации углубление знаний студента, показывает его практическое применение, дает возможность проследить межпредметные связи и т.п.
Новейшие функции компьютеров – мультимедийные- обеспечили переход к более высокой степени видео- и аудиовизуального ряда. Посредством компьютеров студенты получают звуковую, мультипликационную, видеоинформацию, способствующие полноценному усвоению.
Широчайшие возможности новых типов обучения с помощью гипертекстов, мультимедийных устройств, интерактивного видео, искусственного интеллекта, Интернета развили тенденцию к размыванию границ педагогических технологий.
Личностно ориентированная парадигма образования с субъект-субъектными отношениями трансформируется в модель, где
фигура преподавателя все больше превращается в человека-невидимку, который только дистантно управляет ходом обучения, он выступает, как постановщик задач, системный интегратор.
Тем не менее, в данный момент преподаватель и студент являются главными участниками педагогического процесса, а
технологии являются той системой, которая обеспечивает взаимодействие этих двух субъектов.
Сегодня важно понять, что необходима новая технология, адаптированная к современным условиям, главное в которой
– продуктивный режим работы, создание условий для производства собственной мысли, слова, действия.
Технология модульного обучения и рейтинговая система контроля образуют сложный комплекс, функционирующий
как единое целое. Каждая технология в структурном аспекте – полифункциональная система, включающая иерархию ряда
подсистем. В педагогической технологии можно выделить семь основных подсистем:
1. Концептуальная основа;
2. Целеполагание - подсистема целей; миссия (глобальная цель), цели ведущих линий, промежуточные цели и т.д.
3. Проектирование содержания учебного материала;
4. Организация технологического процесса;
5. Подсистема форм, методов обучения;
6. Подсистема средств, реализующих технологию в учебном процессе;
7. Подсистема контроля и мониторинга качества обучения.
Основные дидактические идеи модульно-рейтинговой технологии обучения можно изложить в виде следующих положений:
1. Все подсистемы модульной технологии обучения должны быть разработаны и введены одновременно. Это цельный
комплекс, который не складывается как аддитивная сумма работы отдельных ее компонентов. Оптимизация и функционирование одной подсистемы существенно и напрямую зависит от наличия других и не может проводиться в отрыве от них.
2. Необходимо особо подчеркнуть взаимную обусловленность подсистем. Так, современное понимание контроля (ориентация не на идеал, а на процессуальную сторону, деятельностную) заставляет совсем по-иному подходить к целеполаганию и структурированию учебного материла – с непременной ориентацией на отдаленные последствия обучения.
3. Личностная ориентация образования предполагает развитие у обучающихся потребности быть личностью и получить признание этого факта от своего окружения. Поэтому технологии, выбирая в качестве методологического обеспечения
личностно ориентированную парадигму образования, должны отдавать себе отчет в том, насколько они соответствуют критериям личностного становления и развития.
4. Проектируя технологию обучения, преподаватель также определяет свое место и свое поведение в этой модели образования. Этот процесс будет протекать как паритетное общение, как взаимораспределенное действие. Эта содеятельность, со-участие будет характеризоваться эмоционально-содержательным слиянием субъектов учебного процесса
при различии деятельностного состава действий.
5. Модульная технология не вступает в противоречие с принципами и закономерностями традиционной дидактики и в
соответствии со своей концептуальной основой развивает ее и дополняет принципами: модульности, структуризации, динамичности, метода деятельности, гибкости и модифицируемости, осознанной перспективы, разностороннего методического
консультирования, паритетности.
6. Модульно-рейтинговая технология выступает как система реализации дидактического принципа рефлексии, требующего от студента самостоятельной проработки и завершения работы по усвоению определенной суммы знаний и ставящего его перед необходимостью вырабатывать познавательную самостоятельность, формированию компетенций.
7. Необходимо обеспечить студенту право на выбор собственной образовательной траектории, наиболее соответствующей его индивидуально-типическим особенностям, что означает введение ранней дифференциации обучения, учета когнитивного стиля деятельности, получения, хранения и переработки информации.
8. Конечным продуктом структурирования учебного материала является нелинейная технология передачи готовых
знаний. Модули и учебные элементы предстают в виде гипертекстов, распределенных баз информации, тренировки и контроля. Студент должен иметь возможность возвратиться и вновь просмотреть не усвоенный учебный элемент или углубить
свои знания, перейдя на линию продвинутого уровня обучения.
Идеология модульного обучения была детально разработана в работах С.Н. Постлезвейта в университете Пердю в 1969
году, учеными Б. Гольдшмидт, М.Л. Гольдшмидт, А.А. Гучински, Г.О. Оуэнсом, Р. Курстом и др.
В 80-е годы в Советском Союзе технология модульного обучения обзорно рассматривалась в трудах И.Б. Марцинковского, Л. Толкачевой, И. Прокопенко и других. В последнее десятилетие проблемам модульного обучения посвящаются
диссертационные исследования А.П. Юцявичене, 1989; Б.Ю. Пасвянскене,1989; М.Г. Терясевичене,1989; Л.М. Никоноровой,1991; М.Д. Мироновой, 1993; Т.И. Царегородцевой, 1994; Х. Беднарчик 1997; В.Л. Рудик 1997; И.В. Кошкиной, 1998 и
других.
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По различным аспектам сущности, места и роли, перспектив развития модульного обучения высказывали свои суждения такие авторы, как В.М. Гареев, Е.М. Дурко, В.Б. Закорюкин, В.М. Панченко, Т.А. Васильева, Ю.А. Устынюки др.
Общие вопросы технологии были предметом изучения В.П. Беспалько, В.М. Монахова, Е.С. Полат, Г.К. Селевко и др.
Свой вклад в изучение современных проблем высшей школы внесли М.В. Кларин, М.А. Чошанов, И.Я. Лернер и др.
Однако самостоятельные исследования по модульному обучению, за исключением докторской диссертации Дж.У.
Байсалова, в теоретическом и практическом аспектах для Кыргызской Республики не проводились.
Несмотря на то, что издан «Закон об образовании КР», долгосрочные программы, которые способствовали интеграции образования Кыргызстана в мировое образовательное пространство, новые педагогические технологии почти не внедряются в учебный процесс вузов, поэтому они мало изучены как в теории, так и в практике, не существует фундаментальных исследований по технологиям обучения, в то время как кардинальные изменения в социальной и экономической жизни
общества выдвигают на повестку дня проблему скорейшего их внедрения.
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим виды математических знаний, для оценки которых можно использовать
различные виды тестов.
Abstract. The article is devoted studying mathematical knowledge. For assessment this knowledge we can use various type of tests.
Основой повышения качества математического образования является суть математических знаний. Они обладают, как
и все виды знаний, качествами, которые выделил в своих работах И.Я.Лернер [1]. По Лернеру знания - это термины, факты,
законы, теории, методологические знания, оценочные знания. Известный исследователь В.Аванесов приводит свою классификацию видов знаний, которые позволяют наиболее точно измерять, оценивать знания [2].
Математическая наука, как и любая другая, имеет свой язык, свою терминологию. Есть категории, которые доступны
только на математическом языке. Например, мы говорим об операциях. Какие они могут быть в математике? Мы говорим –
арифметические и подразумеваем под ними – сложение, вычитание, умножение, деление чисел. Далее появляются арифметические операции над множествами, над различными классами функций. На основе арифметических операций производится и деление многочленов, и сложение и вычитание уравнений. Операции алгебраические, операции над векторами, над
геометрическими объектами – фигурами и т.д.
Знание термина «операция» на математическом языке не совпадает с житейским его пониманием, с точки зрения медицины или экономической науки. Таких примеров вполне достаточно, чтобы убедиться в том, что знание математических
терминов и понятий – есть основа самих математических знаний.
Мы пытаемся дать определение многим понятиям в математике, хотя первоначальные понятия мы принимаем как
усвоенные, всем понятные и обыденные. Ну, кто может ответить на вопрос: «Что такое число?» или «Дайте определение
операции сложения?»
На такие вопросы мы отвечаем с помощью примеров. Например, числа - это 1, 2 и т.д., которые мы используем для
счета, которые можно складывать, вычитать и т.п. Приемлемы ли такие ответы? Вполне, хотя с точки зрения науки такое
определение необоснованно и неоднозначно, неточно, некорректно.
Знание терминов, определений позволяет судить о таком качестве знаний как полнота знаний в интегрированном
смысле. Так как частично мы имеем дело и с глубиной, осознанностью, конкретностью и обобщенностью знаний.
Мы имеем также знания связанные со сравнением и сопоставлением. Мы говорим о наибольшем значении функции, о
сравнении чисел, о неравенствах, об экстремумах. Такие знания необходимы для выбора оптимальных вариантов, наилучшего решения задачи связанные со временем, эффективностью. Задачи на поиск максимумов и минимумов составляют
большой класс задач, связанных со знаниями в различных областях не только математики, но и естествознании и других
разделах прикладной математики.
Знание противоположностей тоже встречается в математических знаниях, можно сказать эта одна из основ таких знаний. Как говорится, там где встречается «плюс» должен быть и «минус». Положительность и отрицательность, конечность и
бесконечность, непрерывность и дискретность (разрывность), возрастание и убывание, выпуклость и вогнутость, единственность и множественность – все эти знания представляют собой наличие противоположностей. Есть также знания, которые могут иметь утвердительный ответ или наоборот. Это наличие решения уравнения, дифференцируемость, интегрируемость функций, параллельность, коллинеарность векторов и т.д.
Математика, можно сказать, есть язык ассоциаций. Ассоциативные знания проявляются в знании формул, теорем, которые могут быть использованы при решении различных задач. Это знание формул сокращенного умножения, формул вычисления производных и интегралов, теорем дифференциального исчисления и т.п.
Классификационные знания также присуще математическим знаниям. Мы проводим классификацию уравнений (линейные, нелинейные, однородные, неоднородные, квадратные, кубические, и т.д.), функций (элементарные, тригонометрические, степенные, показательные, логарифмические, дробно-рациональные), пространств (метрические, топологические,
нормированные, евклидовы). Классификация может проводиться по различным признакам, по различным существенным
характеристикам в зависимости от целей для получения различных видов знаний.
Функциональные знания – прикладные знания, применение на практике, в других областях науки и техники, конкретных математических знаний. Производная как скорость позволяет составить модели различных процессов, связанных с
движением. Интеграл используем для вычисления площадей, длин.
Знания противоположностей, сравнительные, ассоциативные, классификационные и функциональные знания связаны с
действенностью знаний и системностью знаний на уровне применения знаний при решении типовых задач или задач по
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образцу. Интегрированное качество действенности знаний показывает уровень следующих качеств знаний: оперативность,
глубина, систематичность, свернутость и развернутость.
Следующие виды знаний связаны с причинно-следственными отношениями. Например, в зависимости от коэффициентов квадратного уравнения мы делаем выводы об их решении, или от вида функции, мы можем определить его свойства,
наличие производной позволяет делать выводы о монотонности, о вогнутости, об асимптотах, об экстремумах функции.
Алгоритмические и технологические знания проявляются при знании глубоких теоретических знаний. В математике
такими знаниями являются нахождение экстремумов функции, общее исследование графика функции, алгоритм Евклида
при нахождении наибольшего общего делителя, симплекс-метод решения задачи линейного программирования.
Причинно-следственные, алгоритмические, и технологические знания позволяют судить о прочности знаний. Это качество представляет собой интеграцию таких качеств знаний, как осознанность, системность, гибкость.
Наша цель заключается в разработке объективного, надежного инструмента оценивания математических знаний.
Можно ли использовать теорию классификации математических знаний для объективного оценивания знаний студентов.
Какие трудности нужно преодолеть? Будет ли эффективным применение классификации математических знаний при разработке инструмента оценивания?
Одним из объективных инструментов оценивания являются педагогические тесты. Педагогические тесты являются
объективными, надежными, валидными инструментами оценивания. В зависимости от целей оценивания тесты могут быть
различного уровня сложности. Тесты помогают определить уровень от самых элементарных знаний до уровня творческого
их применения. Таким образом, используя педагогические тесты нужно разработать комплекс заданий по оцениванию математических знаний.
Известно очень много классификаций видов теста. Они зависят от множества факторов: целей обучения, требований
общества, уровня знаний студента, от предмета и т.д. Мы можем использовать следующую классификацию тестовых заданий, чтобы провести оценку качеств математических знаний:
 Тест-опознание (задания с выбором правильных ответов) требует альтернативного ответа, один из которых является правильным.
 Тест-различение (задания с выбором правильных ответов) – это такие тесты, которые вместе с заданием содержат
ответы, из которых обучающийся должен выбрать один или несколько правильных ответов.
 Тест-соотношение (задания на установление правильной последовательности и задания на установление соответствия) разрабатывается так, что нужно найти общее и различное в изученных объектах, причем сравниваемые свойства или
параметры обязательно указываются в задании.
 Тест-подстановка (задания с выбором правильных ответов) содержит в задании определенную информацию, в которой пропущены составляющие существенную часть информации  слова, линии, индексы, условные обозначения и др.
 Конструктивный тест (задания для дачи конструируемых ответов) - это задания, требующие самостоятельного
конструирования ответа, воспроизведения формулировки, характеристики, написания формулы, анализа изученного явления, выполнения чертежа и т.д.
 Тест-задача (задания для дачи конструируемых ответов) содержит условие и требование того, что нужно определить в ходе решений.
 Тест-процесс (задания для дачи конструируемых ответов) предназначен для проверки знаний, содержания и последовательности проведения технологических процессов.
Для оценки различных видов знаний нужно составить тесты. В зависимости от вида знаний мы можем применять те
или иные виды тестов для оценки математических знаний. В таблице приводится примерный перечень тестов, который может быть разработан для каждого из разновидностей знаний.
Таблица 1. Виды тестов, которые можно использовать для оценки соответствующих разновидностей знаний.
№

Виды знаний

Виды тестов

1

Знание терминов, определений

тест-опознание, тест-различение, тест-соотношение

2

Сравнительные и сопоставительные знания

3

Знание противоположностей

4

Ассоциативные знания

5

Классификационные знания

6
7

Функциональные знания
Знания, связанные с причинно-следственными
отношениями
Алгоритмические и технологические знания

тест-соотношение, тест-подстановка, конструктивный тест,
тест-задача
тест-соотношение, тест-подстановка, конструктивный тест,
тест-задача
тест-соотношение, тест-подстановка, конструктивный тест,
тест-задача, тест-процесс
тест-соотношение, тест-подстановка, конструктивный тест,
тест-задача, тест-процесс
конструктивный тест, тест-задача, тест-процесс
тест-соотношение, конструктивный тест, тест-задача, тестпроцесс
конструктивный тест, тест-задача, тест-процесс

8

Таким образом, качество знаний проявляются в зависимости от видов знаний, что может позволить разработать конкретные механизмы их оценивания и контроля в целях повышения уровня математических знаний студентов.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В МАГИСТРАТУРЕ КГУ ИМ.И.АРАБАЕВА В ФАКУЛЬТЕТЕ ПЕДАГОГИКИ
Байсалов Дж.У.¹, Касымалиева Г.О.²
Байсалов Джоомарт Усубакунович – д.п.н., профессор, КГУ им. И. Арабаева, г. Бишкек;
Касымалиева Г.О. – преподаватель, КГУ им. И.Арабаева, г. Бишкек.
Аннотация. Цель данной статьи, построения магистерских образовательных программ на научно-исследовательскую направленность. В статье показаны научно-исследовательскую деятельность в магистратуре КГУ им. И. Арабаева в факультете
педагогики. Автор отметил основу теоретической базы для развития научно-исследовательских компетенций. Выделил ряд
форм и методов обучения, которые применяются в магистратуре в факультете педагогики КГУ им. И. Арабаева
Ключевые слова: магистратура, магистерская программа, образовательная программа, научно-исследовательская деятельность, компетенция, форма, метод.
Переход вузов Кыргызстана на компетентностный подход – важный шаг в движении по пути вхождения в Болонский
процесс. Новые требования к результатам освоения основных образовательных программ формулируются на языке компетентностей (общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных). Зверев Г.И. отмечает, что «должен произойти
концептуальный переход от системы, ориентированной на вклад преподавателя, к системе, ориентированной на результаты
образовательной деятельности студента... студент оказывается в центре всего образовательного процесса».
В Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева в магистратуре по направлению «Педагогическое образование» было определено два ключевых вида деятельности (педагогическая и научно-исследовательская), третий вид деятельности детерминируется профилем программы. Каждый вид деятельности связан с решением определенных профессиональных задач. В ряду специфических видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник магистратуры по
направлению «Педагогическое образование», научно-исследовательская деятельность нам представляется приоритетной.
Сегодня вузы Кыргызстана осознают необходимость построения магистерских образовательных программ на научно-исследовательскую направленность.
При этом анализ процесса подготовки, выполнения и защиты выпускных квалификационных работ магистрантов, который проводится в факультете педагогики в течение десяти лет, показывает, что у многих магистрантов недостаточно развиты умения научно-исследовательской деятельности. Совокупность учебных курсов, продолжительная научноисследовательская практика не могут в полной мере решить эту проблему. За счет каких ресурсов, предлагаемых в актуализированных стандартах, возможно, более качественно подготовить магистрантов к решению исследовательских задач?
Компетентностный подход к построению образовательного процесса задает условия проектирования магистерских
программ:
• построение основной образовательной программы на основе новых образовательных технологий;
• достижение тесных взаимосвязей между теоретическим обучением, практическими знаниями, способностями и
навыками экспертно-аналитической, проектной, организационной и консультационной работы в научной сфере.
В содержании основной образовательной программы определено, что в области научно-исследовательской деятельности выпускники владеют способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач. Развитие данных компетенций, конечно, происходит на основе различных дисциплин, но в учебном плане есть
курсы очевидной научно-исследовательской направленности.
Последние годы в факультете педагогики дисциплины, которые задают теоретическую базу для развития научноисследовательских компетенций, «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования» стали преподаваться в первом семестре первого курса.
Научно-исследовательская деятельность должна содействовать развитию научно-исследовательских компетенций на
основе понимания: современных тенденций развития науки и образования, основ методологии, методов психологопедагогического исследования; овладения практическими навыками и умениями разработки логики и программы психолого-педагогического исследования, отбора и использования адекватных научных методов.
Частично компетентностный подход может быть реализован при оценивании курсовых работ, учебных и производственных практик, НИРС. Оценка компетенций, в отличие от экзаменационных испытаний, ориентированных на выявление
объема и качества усвоенных знаний, предполагает приоритетное использование объективных методов диагностики деятельности (наблюдения, экспертиза продуктов профессиональной деятельности, защита учебных портфелей и др.). Ученые
отмечают, что аттестационные процедуры в рамках компетентностного подхода могут носить как индивидуальный (тестирование, курсовые и дипломные проекты, рейтинги и др.), так и институциональный характер (общественная экспертиза
деятельности, аттестация и лицензирование, рейтингование образовательных учреждений и др.).
В программе курса содержание лекционных материалов и семинарских занятий строится в соответствии с логикой
научного исследования. Магистранты знакомятся и осваивают: навыки работы с источниками научной информации; методы
наблюдения и анализа педагогических явлений; учатся изучать и обобщать педагогический опыт, определять актуальную
проблему исследования, ее цели и задачи, формулировать гипотезу, проводить педагогический эксперимент, обрабатывать
и интерпретировать результаты проведенного исследования, обобщать исследовательские материалы в виде курсовой и
выпускной квалификационных работ. Семинарские занятия и задания для самостоятельной работы построены в русле подготовки магистрантов к выбору темы, определению научного аппарата, методологии, методов исследования. Например, к
семинарскому занятию магистранты должны выполнить следующие задания: составление списка научных журналов, которые могут использоваться для определения темы и при работе над диссертацией; составление микротезауруса ведущих понятий исследования; написание аннотации и рецензии на статью по теме исследования; презентация пяти сайтов, которые
могут помочь при работе над проблемой исследования.
Помимо содержания образования, можно выделить ряд форм и методов обучения, которые применяются в магистратуре в факультете педагогики КГУ им.И.Арабаева:
 кейс-метод;
 проектный метод;
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 научно-рефлексивный семинар;
 составление портфолио.
Одним из действенных, является кейс-метод. Создание и обсуждение различных типов кейсов, которые могут быть
разработаны как преподавателем или магистрантом, что позволяет актуализировать и развивать навыки поиска нужной информации, определения содержания, разработки плана кейса, отбора необходимых диагностических инструментов, т.е. всех
навыков, необходимых для реализации педагогического исследования.
Для магистерской подготовки, в рамках овладения научно-исследовательской деятельностью, актуально комплексное использование обучающих, научно-исследовательских кейсов. Помимо освоения практики решения типовых исследовательских
задач магистрант вырабатывает с помощью кейс-метода профессиональные навыки постановки новых исследовательских и
научно-практических проблем, а также развивает в себе полезные умения их творческого, самостоятельного разрешения. Работа магистранта с кейсами в аудитории и за ее пределами способна создавать комплексный эффект – познавательный, инструментальный, обучающий, воспитательный. Профессионально составленные и «проигранные» кейсы развивают исследовательские, коммуникативные навыки, вырабатывают умения анализировать ситуацию и принимать решения.
В наборе форм и методов интерактивного обучения для магистрантов в научно-исследовательской деятельности, важное место занимает проектный метод, который предполагает развитие у магистрантов способностей к творческой постановке научных и научно-практических проблем и их самостоятельному решению. В ходе подготовки и реализации индивидуальных и групповых проектов магистранты формируют навыки осознанного выбора научного инструментария и умения его
практического применения. Элементы аудиторной и внеаудиторной проектной работы могут включаться в проблемные
семинары и практические занятия. Метод проектов в полной мере представлен в процессе подготовки выпускной квалификационной работы магистранта.
Одной из возможных форм промежуточного комплексного контроля готовности магистрантов к научно-исследовательской деятельности, может быть научно-рефлексивный семинар. На таком семинаре происходит апробация освоенных приемов и методов научного исследования, происходит критическое обсуждение научных работ, разрабатываемых в
современной науке, производится их экспертная оценка. Многосоставной характер такого семинара предполагает включение в его работу помимо модераторов, магистрантов и их научных руководителей-профессоров, профессионалов из разных
социокультурных областей, которые вводят в семинарскую работу компоненты экспертного знания. Семинар проходил
после научно-педагогической практики, на которой магистранты должны были апробировать новые методы и приемы профессиональной деятельности, способствующие внедрению системно-деятельностного подхода в образовательную практику
основной школы. Семинар носил рефлексивный характер, магистранты определяли и анализировали причины трудностей, с
которыми сталкивается учитель основной школы и которые испытывали они при построении деятельностных уроков. В
результате анализа выделялось проблемное поле, определялись пути решения отдельных проблем.
Помимо оценки преподавателем уровня и качества овладения научноисследовательской деятельностью, результативными
могут быть различные формы самоаттестации, в литературе можно найти описание ее различных вариаций. Например, действенным методом промежуточного контроля признается составление портфолио. В отличие от магистрантов, обучающихся на
уровне бакалавриата, магистранты в состоянии самостоятельно систематически фиксировать, накапливать и оценивать свои
достижения. Ведение портфолио дает возможность студенту целенаправленно пополнять и качественно наращивать «материальные» результаты индивидуальной научно-исследовательской деятельности. Составление портфолио по научноисследовательской деятельности позволяет пролонгировано оценить процесс становления педагога- исследователя в период,
когда освоение модульной программы уже завершено. Как показывает практика применения данной формы оценивания, портфолио формирует потребность к обучению в течение всей жизни, развивает у магистранта критическую саморефлексию, позволяет ему оценивать свои сильные и слабые стороны подготовки, видеть динамику в собственных способностях и навыках.
Даже беглый взгляд на реализацию исследовательского модуля магистратуры показывает, что новые стандарты должны изменить всю систему работы в магистратуре, казалось бы, что они определяют только новые образовательные результаты, но как показывает первая практика их внедрения, достижение этих результатов невозможно без изменения всей логики и структуры образовательного процесса.
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БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН МУГАЛИМДЕРИН ДАЯРДООДО МАТЕМАТИКАЛЫК ДИСЦИПЛИНАЛАР
БОЮНЧА ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРДИ УЮШТУРУУ
Байсалов Ж.У.¹, Сейталиева Э.С.²
Байсалов Жоомарт Усубакунович – п.и.д., профессор, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.;
Сейталиева Э.С. – окутуучу, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Аннотация. Макалада студенттердин – келечектеги башталгыч класстын мугалимдеринин өз алдынча иштерин өркүндөтүүнү уюштуруу керектиги белгиленет. Студенттердин өз алдынча иштеринин деңгээлдерине карата тапшырмалар,
студенттердин өз алдынча ишмердүүлүгүнүн курамы жана өз алдынча иштерди уюштуруунун алгоритми түшүндүрмөлөрү менен берилди.
Түйүндүү сөздөр: өз алдынча иш, өз алдынча иштин деңгээлдери, тапшырмалар, уюштуруу алгоритми.
Жалпы билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартын кайра иштеп чыгуу жана билим берүүнүн жаңыртылган мазмунун киргизүү жаңы муундун профессионалдык ишмердүүлүккө ээ, методологиялык маданиятка ээ, өмүр бою үзгүлтүксүз билим берүүгө даяр мугалимдерди даярдоону көздөйт.
Мамлекеттик билим берүү стандарттарына анын талаптарына шайкеш ЖОЖдор жана мектептер үчүн заманбап мугалим – бул ар бир бала менен жекече иштешүүгө даяр, окуучулардын ишмердүүлүгүн жөнгө салган, алардын универсалдуу
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жөндөмдөрүн демонстрациялаган кесипкөй инсан.
Мугалимдин профессионалдык тапшырмаларды аткаруусу азыркы убакта анын окуучуну окутууга карата тандап алган
ыкмасына байланыштуу, алар: педагогикалык технология, окуу программасы, колдо бар окуулуктар, методикалык колдонмолор, окутуу каражаттары ж.б. Бул үчүн заманбап мугалим өз алдынча сунуш кылынган теориялык негиздерди анализдей
алышы керек, окуу курсунун мазмунун, анын логикасын, методикалык ыкмаларын, түшүнүктөрдү билиши зарыл ж.б.
Педагогикалык татаал ишмердүүлүк менен катар заманбап мугалим окутуу процессин өзгөртүү боюнча тажрыйбалыкэксперименталдык иштерди аткарууга катышуусу тийиш. Бүгүнкү күндө мугалим билим берүү жана маданият жаатында
жогорку деңгээлге гана ээ болбостон, алдыда болуучу кыйынчылыктарга, өзгөрүүлөргө даяр болуусу керек. Мугалим өз
алдынча чыгармачылык менен билим куржунун, изилдөөчүлүк сапатын, инновациялык ишмердүүлүгүн да жогорулатуусу
зарыл. Ушул талаптарга башталгыч класстын мугалимдери да жооп берүүсү керек. Ошентип, өз алдынчалуулук заманбап
педагогдун негизги профессионалдык сапаттарынын бири болот. Жогоруда коюлган талаптарга жооп берүү үчүн биз келечектеги башталгыч класстын мугалимдерин даярдоо процессинде аларды өз алдынча иштерди аткартуу менен өз алдынчалуулукка үйрөтөбүз. Адисти кесипке даярдоонун ишмердүүлүк мүнөзүн эске алуу менен заманбап ЖОЖдук билим берүүдө
төмөнкү аныктаманы эске алуу керек: студенттердин өз алдынча иши – студенттердин өз алдынча ишмердүүлүгүн уюштуруунун жана башкаруунун атайын спецификалык каражаты катары каралат. Өз алдынча иш окутуучу тарабынан уюштурулган окутуу шарттарынын системасы болот. Шарттардын системасы катары окуу предметин жана аны окутуунун методикасына туура келген окуу тапшырмаларынан каралат.
Студенттердин өз алдынча ишмердүүлүгү төмөнкү курамга ээ:
- математика боюнча окуу тапшырмаларынын максатын билүү, өздөштүрүү;
- математикалык тапшырмаларды аткаруу;
- математика боюнча өзүн өзү текшерүү жана коррекциялоо.
Окутуучунун ишмердүүлүгүнүн курамынан төмөнкүлөрдү бөлүп белгилөөгө болот:
- студенттердин математика боюнча өз алдынча иштеринин максатын аныктоо;
- өз алдынча иштер үчүн мазмунду тандоо;
- математикалык тапшырмаларды тандоо, көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу, методдорду тандоо, студенттердин өз алдынча иштерин өткөрүү үчүн каражаттарды даярдоо;
- өз алдынча иштерди жүргүзүү;
- текшерүү жана коррекциялоо.
Е.Л. Белкинанын жана П.И. Пидкасистыйдын классификациясы боюнча студенттердин өз алдынча иштеринин төмөнкү деңгээлдерин бөлүп көрсөтүүгө болот:
- репродукциялык;
- реконструкциялык-вариативдүү;
- чыгармачыл [1,2].
Е.Л. Белкинанын, П.И. Пидкасистыйдын изилдөөлөрүнүн негизинде, студенттердин өз алдынча иштеринин тапшырмаларынын төмөнкү критерийлерин бөлүп көрсөтөбүз:
1-таблица. Студенттердин өз алдынча иштеринин деңгээлдерине карата тапшырмалары
Өз алдынча математикалык иштердин деңгээлдерине карата тапшырмалары
Репродукциялык
Реконструкциялык-вариативдүү
Чыгармачыл
Таанып-билүү ишмердүүлү- Кайра жаратуучу
Кайра жаратуучу ишмердүүлүк ий- Изилдөөчүлүк. Мында чыгармачыгү-нүн мүнөзү
кемдүү боло баштайт, чыгармачылык лыктын элементтери көп болот.
пайда болот.
Аткарыла турган математи- Студенттерге өздөрү- Математикалык маселелерди чечүү- «Чыгармачыл математикалык тапкалык
тапшырмалардын, нө белгилүү болгон нүн жолдору
шырмалар» студенттерге белгисиз
математикалык маселелер- типтүү математикалык аналогиялык абалдарда ишке ашат.
болот, аларга методикалык ыкмаладин өзгөчөлүктөрү.
маселелер сунушталат.
ры кошо берилет.
Окутуучунун жетекчилиги- Жетекчилик
кылуу. Жетекчилик кылуу. Көрсөтмөдө идея, Жетекчилик кыйыр түрдө жүрөт.
нин мүнөзү
Математикалык тап- аткаруунун принциби берилет, бирок Математикалык тапшырмада көршырмада
көрсөтмө математикалык тапшырманы атка- сөтмөлөр берилет. Аткарыла турган
берилет.
руунун жалпы жоболору белгилүү математикалык маселе берилет же
болот ал берилген конкреттүү учурда жалпы көрсөтмөлөр сунушталат.
колдонулат.
Студенттердин өз алдынча- Жогорку эмес. Мате- Орто. Окутуучу маал-маалы менен Жогорку. Математикалык тапшырлуулу-гунун деңгээли.
матикалык тапшырма студенттердин ишмердүүлүгүн ба- ма өз алдынча аткарылат. Окутуучу
окутуучунун көзөмө- гыттап турат (мисалы, кеңеш берет, студенттердин ишмердүүлүгүн балүндө жүргүзүлөт.
жеке аңгемелешүү ж.б.)
гыттап турат. (аңгемелешүү менен,
текшерүү менен ж.б.)
Математика боюнча жаңы Жок.
Математика боюнча жаңы маалымат- Субъективдүү жаңы билимге ээ
билимге ээ болуу.
Билгичтиктер, көнтар алынат, билимдер тереңдетилет. болушат (кээ бирде объективдүү)
дүмдөр калыптанат,
буга чейинки билимдери өркүндөтүлөт.
Шаблондон, нукуралуулук- Жок
Математикалык тапшырманы атка- Математикалык тапшырманы аткатан четтөө.
рууда студент шаблондон бир аз рууда студент шаблондон четтейт,
четтеп кетүүсү мүмкүн.
көнүмүш схемадан баш тартат.
Математикалык тапшырманы аткаруунун жаңы, оригиналдуу жолдорун сунуштайт.
Изилдөөнүн элементтеринин Жок
Катышат же катыша алышпайт.
Бар
болуусу.
Критерийлер
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Сунушталган классификация башкалар сыяктуу эле шарттуу мүнөзгө ээ. Кээ бирде конкреттүү математикалык тапшырмаларды аткарууда студенттердин өз алдынча ишмердүүлүгү кайсы түргө кирээрин аныктоо кыйынчылыкты туудурат.
Белгилей кетчү нерсе, педагогикалык, математикалык, окуу-методикалык адабияттарда өз алдынча иштердин мазмунун тандоо ар кандай критерийлер менен жүргүзүлөт. Ошондуктан, студенттердин өз алдынча иштеринин мазмунун тандоо
критерийи жогорку билим берүүнүн мамлекеттик стандартынын талаптарына таянуу, окуу дисциплинасынын программаларына шайкеш болуу керек.
Азыркы үчүнчү муундагы жогорку педагогикалык билим берүүнүн Мамлекеттик стандартына ылайык билим алууга
берилген бардык убакыттын жарымы өз алдынча ишке арналган. Биз “Башталгыч математиканын теориялык негиздери”
курсунун жогорку билим берүүнүн мамлекеттик стандартынын жана И. Арабаев атындагы КМУнун Педагогика институтунун педагогика багыты боюнча окуу планында каралгандыгын белгилөө менен курсту окутууда студенттердин өз алдынча
ишмердүүлүгүн уюштуруу алгоритминин схемасын сунуштайбыз:

БМТН курсун окууда студенттердин өз алдынча
ишке мотивдештирүүнүн бири келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүнө пайдалана алуучу билимдерди
ала алуусу

Студентти өз алдынча
ишти аткарууга мотиви

Теориялык алган билимдерин жана практикалык
билгичтиктерин системалоо жана бышыктоо

СӨИ максаты

студенттерде өз алдынча окуу ишин жүргүзүү билгичтиктерин өнүктүрүү ж.б.

СӨИ маселелери

СӨИ программалары

Мамлекеттик билим берүү стандарты, типтүү программалар, жумушчу программалар

СӨИ пландаштыруу

БМТН курсунун ар бир бөлүмүнө берилген сааттардын көлөмү жумушчу программада берилет

СӨИ уюштуруу

БМТН курсунун ар бир бөлүмү боюнча өз алдынча
иштердин тапшырмалары берилет, аларды тапшыруу
убактысы такталат, аларды аткарууга карата
көрсөтмөлөр берилет, текшерүү жүргүзүлөт

Студенттердин өзүн-өзү
текшерүү

Бири-бирин текшерүү, өзүн-өзү текшерүү барактары, бири-бирин рецензиялоо

СӨИ корректирлөө

Өзүн-өзү текшерүү менен ишинин тууралыгын
текшерүү жана корректирлөө, же окутуучу тарабынан же жанындагы жолдошу тарабынан текшерүү жана корректирлөө

СӨИ мазмуну

БМТН курсунун жумушчу
программасында каралган

СӨИ жыйынтыгы

Жыйынтыгында БМТН курсунун мазмуну толук
өздөштүрүлүп, өз алдынча билим ала алуусу керек
Сунушталган тапшырмалардын так, туура аткаруусун, активдүүлүгүн эске алып, анын педагогикалык практика учурундагыжанаилимийизилдөөишинжүргүзүүдөгүөзалдынчаишмердүүлүнбаалоожанадеңгээлинаныктоо, эгержогорудагылараткарылбаса кайра СӨИ мазмунунакайрылат

Баалоо жана
деңгээлин
аныктоо
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критерийлер

Студенттердин өз алдынча иштерин уюштурууну сүрөттөөнү аяктоо менен аны практика жүзүндө ишке ашыруу, өз
алдынча иштердин критерийлерин иштеп чыгууну талап кылат. Иштелип чыккан критерийлер 2-таблицада берилген.
2-таблица. Студенттердин өз алдынча иштеринин деңгээлдерин баалоонун критерийлери
Студенттердин өз алдынча иштеринин деңгээлдери
Репродукциялык
Реконструкциялык-вариативдүү
Чыгармачыл
- кабыл алуунун тактыгы;
- аткаруунун тактыгы;
- жаңычылдыгы жана нукуралуулук;
- үлгүгө дал келүү;
- максаттуулук;
- адекваттуулук;
- аткаруунун ылдамдыгы.
- максатка багытталгандык;
- максатка умтулуучулук;
- аягына чейин иштелгендик;
- тактык жана жөнөкөйлүк.
- салыштыруу жөндөмүнө ээ болуучулук;
- анализдөөгө, жалпылоого ээ болуу;
- өзгөргөн шарттарда билимдерди колдонуу.
Баалоонун критерийлери репродукциялык, реконструкциялык-вариативдүү жана чыгармачыл деңгээлдеги өз алдынча
ишмердүүлүктө ошондой эле түрдүү чыгармачыл жыйынтыкта аныкталат.
«Башталгыч математиканын теориялык негидери» курсундагы студенттердин өз алдынча иштери репродуктивдик, реконсруктивдик-вариативдик жана чыгармачыл 3 деңгээлин аткаруу менен өздөштүрүүнү сунуштадык. Алар башталгыч
класстын мугалимдеринин кесиптик ишмердүүлүгүнүн негизги түрлөрүнө туура келген ар кандай тапшырмалардын жардамы менен конкреттештирилет.
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КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕНИН АЛКАГЫНДА БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ КЕСИПКЕ
ДАЯРДООДОГУ НОРМАТИВДИК ДОКУМЕНТТЕРГЕ ЖАНА ИЗИЛДӨӨЛӨРГӨ ТАЛДОО
Байтүгөлова Ж.А.¹, Омуров Н.К.²
Байтүгөлова Жанара Абдылдаевна, п.и.к., С. Нааматов танындагы НМУ, Нарын ш.
Омуров Нурлан Кубатович – эксперт, Н. Исанов ат. КМКТАУ, Бишкек ш.
Аннотация. Макалада компетенттүүлүк мамиленин алкагында болочок мугалимдерди кесипке даярдоодогу нормативдик
документтерге жана изилдөөлөргө талдоо жүргүзүлүп, жогорку профессионалдык билим берүү системасындагы болуп
жаткан өзгөрүүлөр жана жаңы шарттар (билим берүүнүн эки баскычтуу деңгээлге өтүшү) сыпатталат.
Түйүндүү сөздөр: компетенттүүлүк мамиле, нормативдик документтер, Болон системасы, эки баскычтуу жогорку кесиптик билим берүү системасы, мугалимдин профессиограммасы, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу
Бардык эле постсоветтик билим берүү системасы сыяктуу эле, Кыргызстандын билим берүү системасынын билим парадигмасынан компетенттүүлүк парадигмасына, борбордоштурулган тенденциядан вариативдүүлүк тенденцияга өтүүсү
байкалууда. Билим берүү системасынын мындай өзгөрүүгө дуушар болуп жатышы экономиканын өнүгүшүнүн динамикалуу
мүнөзгө ээ болушу жана конкуренциянын маанисинин жогорулашы менен түшүндүрүлөт. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын Болон системасына өткөндүгүнө жана инсанга багытталган окутуунун механизмдери ишке кирише
баштаганына байланыштуу, бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик даярдыктарын күчөтүү проблемасы пайда болду. Ошол себептен,
республиканын жогорку билим берүүсүндө жаңы нормативдик документтерди иштеп чыгуунун, кесипкөй адистерди
даярдоонун жаңы мамилелерин изилдөө учурдагы талап болуп калды.
Коомубуз атаандаштыкка туруштук бере алган, ийкем жашоого ылайыкталган, чыгармачыл мугалимдерге муктаж.
Мугалим азыркы коомдун талабына жооп берген инсанды тарбиялоого тийиш. Ал сабак берүүчү эле эмес, тарбиялоочу,
насаатчы, ошол эле учурда психологиялык жана кесиптик чеберчиликке ээ болгон инсан болушу дагы зарыл. Ошол себептен, болочок мугалимдердин кесиптик даярдыктарына жаңыча талаптар коюла баштады жана муну учурдагы абдан маанилүү иш чаралардын бири деп эсептөөгө болот. Бул педагогикалык жогорку билим берүү системасында компетенттүүлүк
мамилени жолго коюу, окутуунун заманбап технологияларын пайдалануу маселеси менен байланышкан. Компетенттүүлүк
мамилени билим берүүнүн сапатын арттыруунун каражаты деп дагы эсептешет.
Компетенттүүлүк мамиленин негизги идеялары эмгек рыногундагы кырдаалды изилдөөдөн, жумушчулардын кесипкөйлүгүнө коюлуучу талаптарды аныктоодон улам келип чыккан. Компетенттүүлүк мамиле деп, окумуштуулар окутуунун
натыйжасына басым жасалган көз карашты белгилешет, ал эми окутуунун натыйжасы топтолгон билимдин суммасы эмес,
билимди турмуштун ар кандай жагдайларында колдонуу жөндөмдүүлүгү [1; 3, 4; 7; 11].
Компетенттүүлүк мамиле салттуу мамиле менен салыштырганда бир кыйла артыкчылыктарга ээ. Салттуу мамиледеги
көз караш – окуучунун билгени канчалык көп болсо, ал ошончо билимдүү жана анын билим деңгээли ошончо жогору деп
эсептелет [13]. Инсандын мындай деңгээлге жетишин жалпы жонунан билимдүүлүк түшүнүгү менен белгилешкен. Ал эми
компетенттүүлүк мамиледеги көз караш боюнча, билим берүүнүн максаттары окуу натыйжасына негизделет жана
окутуунун мазмуну ошол коюлган максаттарга карата тандалат. Бул учурда дагы бир нерсени эске алуу керек, кандайдыр
бир окутуунун натыйжасы башка предметтердин жардамы менен гана калыптанат, ал эми кээ бир натыйжалар ушул гана
предметтин чегинде алынат, жана аларды башка предметтин алкагында окутуу кыйынчылыктарды алып келет [1; 2; 7].
Педагогикалык кадрлардын даярдыгына коюлуучу талаптар тууралуу мурдатан эле айтылып келген. Атактуу
педагогдор А.Дистервег, Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский мугалимдин сабак берүү билгичтигине ээ болуусу жетишсиз, ал
нравалык жактан билимдерге, ишенимге ээ болгон адис болуш керек деген ойлорду айтышкан. Советтик педагогикада
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мугалимдик кесип тууралуу изилдөөлөр ХХ кылымдын 20-30-жылдары башталган. Мугалимдин инсандыгы өз
ишмердүүлүгүн активдүү калыптандыруучу субъект катары каралган. Мугалимдин инсандык сапаты изилдөөгө алынган,
анын кыйынчылыктарга дуушар болуусу, мугалим менен окуучунун ортосундагы карым катнаштар, мугалимдин
ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрү, ой жүгүртүүлөрү талкуунун предметине айланган.
60-70-жылдары Советтик педагогдор мугалимдин даярдыгына коюлуучу талаптарды иликтөөдө «мугалимдин профессиограммасы» түшүнүгү тууралуу бир топ алгылыктуу иштерди жүргүзүшкөн. Педагогикалык сөздүктө мугалимдин
профессиограммасы – бул документ, мында мугалимдин билиминин, билгичтигинин жана көндүмүнүн, инсандыгынын,
жөндөмдүүлүгүнүн, психофизиологиялык мүмкүнчүлүктөрүнүн позициясынан алып берилген квалификациялык толук мүнөздөмө деп айтылат [6, 276-б.]. Аныктамадан көрүнүп тургандай, мугалимдин профессиограммасы – бул мугалимдин идеалдуу
модели, үлгүсү, эталону, мында мугалим өздөштүрө турган, ал аткара турган инсандык негизги сапаттар келтирилген.
В.А.Сластенин мугалимдин аткаруучу функциясын негиз кылып алуу менен мугалимдин профессиограммасынын
төмөнкүдөй төрт бөлүмүн сунуштаган [10]: а) мугалимдин инсандыгынын мазмуну жана мүнөздөмөсү; б) психологиялыкпедагогикалык даярдыгына талаптар; в) кесиптик даярдыгынын көлөмү жана курамы; г) адистик боюнча методикалык
даярдыгынын мазмуну.
Россиялык изилдөөчүлөр тарабынан бул түшүнүккө өзгөчө маани берилген. Азыркы учурда Россияда педагогикалык
адистиктердин бир нече түрлөрү боюнча (биология, математика, орус тили жана адабияты) мугалимдердин профессиограммасы иштелип чыккан жана бул түшүнүк компетенттүүлүк түшүнүгү менен бирге кайра каралууда.
Кыргыз Республикасында мугалимдин профессиограммасы тууралуу тиешелүү изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес.
Кыргызстандын жогорку кесиптик билим берүү системасын Болон процессинин талаптарына ылайык келтирүү максатында
адистиктердин Улуттук алкагын түзүү маселеси коюлган жана республикадагы жүргүзүлгөн көпчүлүк изилдөөлөр ушул
багытты көздөгөн [9; 12]. Россиялык изилдөөчүлөр мугалимдин квалификациясы, анын даярдыгы тууралуу сөз кылып
жатышкан болсо, Кыргызстандык изилдөөчүлөр колдон келишинче бардык адистиктерди камтыган квалификацияны түзүү
аракетинде болушууда. Кыргызстанда квалификациялардын Улуттук алкагын түзүүгө жана аны кабыл алууга эмне себептер
болду деген суроого адистер төмөнкүдөй жооп беришет:
 Кыргыз Республикасынын жарандарынын мобилдүүлүгүнүн санынын кескин өсүшү;
 башталгыч, орто, жогорку жана ЖОЖдон кийинки билим берүүнүн квалификацияларын түзүүдө системалуулук
жана компетенттүүлүк мамилени колдонуунун зарылдыгы;
 өмүр бою билим алууну камсыз кылуу зарылдыгы (life-long learning);
 Кыргызстанда жогорку жана ЖОЖдон кийинки билим берүүдө адистерди даярдоонун жаңы деңгээлдеринин
жайылтылышы.
Квалификациялардын Улуттук алкагы түшүнүгү изилдөөчүлөрдүн айтымында – бул белгилүү бир критерийлердин
топтомунун негизинде иштелип чыккан квалификациялардын түзүмү, билим берүү-квалификациялык деңгээлдери. Мындан
тышкары, дагы бир нече документтер даярдалышы пландаштырылган. Алардын ичинде квалификациялардын тармактык
(отрасль) алкагы, профессионалдык стандарттар жана квалификацияларды сертификациялоо документтери камтылган.
Квалификациялардын тармактык алкагы – бул эмгек рыногу менен билим берүүнү байланыштыра турган, тармактар
боюнча квалификациялардын структурасы. Кесиптик стандарт – кызматкердин кесиптик ишмердүүлүктү аткарууга керек
болгон квалификациясынын мүнөздөмөсү. Ал эми квалификацияны сертификациялоо – квалификациянын нормага жана
талапка жооп берүүсүн баалоонун системасы жана процедуралары. Ушул документтер жалпысынан биригип
квалификациялардын Улуттук системасына биригишет.
Азыркы күндө жогоруда аталган төрт документтин ичинен бирөөсү – Квалификациялардын Улуттук алкагы иштелип
чыгып Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилди. Бул документте бакалавр
даражасына ээ болгон адис билим берүүнүн төмөнкүдөй натыйжасына ээ болушу керектиги көрсөтүлгөн [12]:
1) Билүү жана түшүнүү: профессионалдык ишмердүүлүктүн областында эмгек функциясын аткарууга жетиштүү
болгон билимдердин теориялык негизин жана фундаменталдык принциптерин билүү жана түшүнүү;
2) Билгичтиктер жана көндүмдөр: инновациялык ишмердүүлүктүн билгичтиктери көндүмдөрү, белгисиз шартта оор
милдеттерди аткаруу. Өз ишине профессионалдык мамиле кылуу;
3) Өздүк компетенциялар: мекеменин же уюмдун деңгээлинде максатты коюууда жана чечим кабыл алууда
жоопкерчиликти ала билүү.
Бакалавр адистигине коюлган мындай талаптар жогорку кесиптик билим берүүнүн стандарттарында дагы чагылдырылышы зарыл. Адистер квалификациялардын улуттук алкагы менен талаптар жогорку кесиптик билим берүүнүн стандарттарынын ортосунда биримдиктин болушу зарыл деп эсептешет. Квалификациялардын Улуттук алкагындагы талаптар
мамлекеттик стандартта ар бир адис боюнча чечмелениши керек. Мындан тышкары, эмгек рыногунун талаптарынын
өзгөрүшүнө жараша бул документтердин мазмуну дагы кайрадан карап чыгууга ылайыктуу болушу зарыл.
2011-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан «Кыргыз Республикасында профессионалдык билим
берүүнүн эки деңгээлдүү структурасын түзүү жөнүндө» токтом кабыл алынган [8]. Токтом бакалавр жана магистрлерди
даярдоо багыттарында, адистиктер боюнча мамлекеттик билим берүү стандарттарынын макеттерин жана ошондой эле жогорку профессионалдык билим берүү адистиктерин даярдоо багыттарынын тизмелерин бекитти. Бул документ аркылуу
Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим берүүсүнүн мазмунун жаңылоого жол ачылды, ал эми компетенттүүлүк
мамиле ошол жанылануунун бирден бир негизи болуп калды.
Кыргыз Республикасында жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандартын түзүү боюнча иштер 2012жылдары башталды. Мында компетенттүүлүк мамиле стандарттын негизин түзүүсү зарыл экендиги көзөмөлгө алынды. Бул
боюнча жумушчу топ алдыңкы өлкөлөрдүн тажрыйбасын үйрөнүү менен улуттук колоритти сактоо аракетинде болушту.
Стандартты түзүү үчүн TUNING проектисинде топтологон тажрыйбалар өз пайдасын тийгизе алды. Мында жалпы компетенттүүлүктүн үч негизги түрү колдонулат, алар: инструменталдык, инсан аралык жана системалуулук. Мындан тышкары,
Европалык билим берүү системасында иштелип чыккан, Дублин дескриптору деп аталган квалификациялардын алкагы дагы Кыргыз Республикасында жогорку кесиптик билим берүүнүн стандарттарын түзүүдө методикалык жардам көрсөттү.
Мында үч натыйжа Дублин дескрипторунун негизин түзгөн:
 Билүү жана түшүнүү;
 Билимди жана түшүнүктү колдонуу;
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 Ой-толгоону, коммуникацияны, көндүмдөрдү калыптандыруу.
TUNING проектисинде топтологон тажрыйбаларды, Дублин дескрипторунда аталган квалификациялардын эске алуу
менен жогорку кесиптик билим берүүнүн стандартынын компетенттүүлүктөрүн аныктоодо анын төмөнкүдөй курамы бекитилди:
ЖК – жалпы илимий компетенциялар;
ИК – инструменталдык компетенциялар;
КК – кесиптик компетенциялар;
СЖК – социалдык жеке компетенциялар.
Жалпы илимий компетенциялар (ЖК) – динамикалуу жаңыланып турган билимдерди, методдорду жана технологияларды инсандын билим коомунун шартында максаттуу колдонуу жөндөмдүүлүгү жана даярдыгы. Бул компетенциялар инсандын илимий чөйрөгө бат адаптациялана алышына көмөк көрсөтөт. Бул компетенттүүлүктүн негизинде жалпы илимий
билгичтиктер жатат. Инструменталдык компетенциялар (ИК) – идеяларды түшүнүү жана колдонуу жөндөмдүүлүгү, технологиялык жана компьютердик билгичтиктер жана көндүмдөр, лингвистикалык жана коммуникативдик билгичтиктер. Булар
башка көндүмдөрдү жана компетенцияларды калыптандырууга каражат болуп бере алат. Кесиптик компетенциялар (КК) –
инсандын профессионалдык ишмердүүлүгүн теориялык жана практикалык түрдө колдоно алуу жөндөмдүүлүгү жана
даярдыгы. Социалдык жеке компетенциялар (СЖК) – бул инсандын позитивдүү интеллектуалдык, психологиялык жана
эрктик өз ара өнүгүүсүнө жана өзгөрүүсүнө жөндөмдүүлүгүн билгизет.
Бул компетенттүүлүктөр системалаштырылып, жалпы илимий, инструменталдык жана социалдык-өздүк компетенциялар универсалдык компетенциялар деп аталып, кесиптик компетенттүүлүк өзүнчө бөлүк катары каралды.
2013-жылы жогорку профессионалдык билим берүүнүн мамлекеттик стандартын түзүү иштери жүргүзүлүп, «Педагогикалык билим берүү» багыты боюнча стандарт бекитилген [5]. Мурдагы стандарттардан айырмаланып, бул документ компетенттүүлүк мамиленин принциптерин эске алуу менен түзүлгөн. 2012-2013-окуу жылында ушул документтин негизинде
Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү системасына жогорку профессионалдык билим берүүнүн эки баскычтуу
(бакалавр, магистр) түзүмү ишке киргизилди.
Бакалаврдын кесиптик квалификациясы бүтүрүүчүлөргө окууну бүтөөр замат ишке киришүүгө мүмкүн болгон шарттарды түзүп берүүсү керек, башкача айтканда, алар фундаменталдык илим жана ошондой эле эң негизги профессионалдык
компетенцияларга ээ болуусу зарыл. Стандартта педагогикалык адистиктеги бүтүрүүчүлөр ээ боло турган компетенциялар
аныкталып, ал компетенцияларды өздөштүрүүгө жардам бере турган ылайыктуу предметтердин тизмеги берилген. Мисалга
алсак, стандарттын Филологиялык билим берүү багытында бүтүрүүчү универсалдуу жана профессионалдык компетенцияларына ээ болуусу зарыл экендиги белгиленет [5].
Компетенттүүлүктөр – бул интеграцияланган (жалпылашкан, маанилери боюнча бириктирилген, чогултулулган)
касиеттер, жөндөмдүүлүктөр. Булар өз курамына бир нече билимдерди, билгичтиктерди, көндүмдөрдү, жөндөмдүүлүктөрдү,
ички психологиялык сапаттарды, касиеттерди камтыйт. Ушул элементтер окуу предметтерин, окуу бөлүмдөрүн өздөштүрүүдө
калыптандырылат. Демек, окуу курстарын окуп-үйрөнүүдө компетенттүүлүктөрдүн элементтери тизмектелип, аларды
калыптандыруунун жолдору, ыкмалары туура тандалып алынышы керек. Мындан тышкары, бул элементтердин
калыптандырылышы дагы окутуучулар тарабынан дагы болочок мугалимдер тарабынан дагы көзөмөлгө алынып турушу керек.
Билим берүү процессин өркүндөтүү маселелери, билим берүү сапатын баалоо системасын калыптандыруу илим жана
билим берүү Министирлигинин кабыл алынган документтеринде келтирилген. Кыргыз Республикасынын билим берүү Министрлиги тарабынан билим берүүнүн 2020-жылга чейин өнүгүү стратегиясы иштелип чыккан. Анда маанилүү стратегиялык багыттар аныкталган [11]:
1. Жогорку билим берүүнүн сапатынын кепилдигин камсыздоо системасын өркүндөтүү.
2. Жогорку кесиптик билим берүүнүн структураларын жана деңгээлдерин өркүндөтүү.
Аталган билим берүү сферасындагы өзгөрүүлөр жана жаңы шарттар (билим берүүнүн эки баскычтуу деңгээлге өтүшү)
жогорку профессионалдык билим берүү системасын өркүндөтүүнүн зарылдыгын пайда кылып жатат.
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СТУДЕНТТЕРДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮЛӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН
МЕТОДОЛОГИЯЛЫК ДИДАКТИКАЛЫК ШАРТТАРЫ
Бакиров Б.Ж.
Бакиров Б.Ж. – улук окутуучу, И. Раззаков ат. КМТУ, Бишкек ш.
Аннотация. Макалада студенттердин чыгармачылык ой жүгүртүүлөрүн калыптандыруунун дидактикалык шарттары
жана жолдору,ой жүгүртүүнүн илимий стили, окуу-таанып билүүчүлүк ишмердикти пландаштыруу, методологиялык
принциптер жыйындысы каралган.
Түйүндүү сөздөр: чыгармачыл өздөштүрүү, аспект, ой жүгүртүү стили, методологиялык принциптер, гносеологиялык
аныктама, баалуулук, маңыз, функционалдык.
Предметтик кайра түзүү ишмердиктеринин ар башка формаларындагы (кадыресе, эстетикалык, илимий, окуу) чындыкты чыгармачыл өздөштүрүүнүн мындай азыгы болуп ойломдун илимий стили эсептелинет. Ал субъектинин чындыктын
өзүнө жана анын жыйынтыктарына карата мамилени аныктоо менен ченемдик буйруу системасы катары чыгат: “Ой жүгүртүү стили – жүрүм-турумдун жана практикалык аракеттин тиешелүү линиясын иштеп чыгуу үчүн чындыкты жана анын
өнүгүү мыйзам-ченемдерин чагылдыруунун, ойлонуунун жолу болуп саналат” [3].
“Ой жүгүртүүнүн илимий стили” категориясына кайрылуу илимий танып-билүү рефлексинин, анын ченемдеринин,
мүнөздөмөлөрүнүн, принциптеринин зарылдыгына байланыштуу келип чыгат. Чыгармачыл ой жүгүртүүнү мазмундук
планда үйрөнүү көрсөткөндөй, ал методологиялык билимдин ири бирдиги болуп саналат жана илимий изилдөөнүн процесси
менен функциясын спецификалык формада чагылдырып берет.
Биринчи жолу “ой жүгүртүү стили” табият таанууда болжол менен жарым кылымдан көбүрөөк мурун колдонулган
жана ошондондон бери ченемдерди, принциптердин системасын билдирүү үчүн окумуштуулар изилдөөлөрдө, анын жыйынтыктарында колдонуп келе жатышат.Бул аспект методологиялык талдоонун ар башка деңгээлдеринде чыгармачыл ой
жүгүртүүнүн аныктамасы катары белгиленет: бул – “ушул доордогу изилдөөчүлөр жетекчиликке алган методологиялык
ченемдердин жана философиялык принциптердин жалпы кабыл алган, тарыхый калыптанган, туруктуу системасы [4]; ой
жүгүртүүнүн илимий стили “илимий таанып-билүүнүн методологиясына таандык болгон жана изилдөөгө, анын жыйынтыгына карата илимий мамилелердин жыйналган ченемдерин билдирүүчү айрым жалпылаштырылган формаларды берет”
[5]; “илимий-теориялык ой жүгүртүү стили дегенде, биз дүйнөнүн табигый илимий картинасынын түзүлүшүн шарттай турган, изилденүүчү объектиге карата мамиле кылууда жана ошондой эле, жаратылыш тууралуу жаҢы билимдерди алууда
субъектинин ордун жана субъективдүү учурлардын ролун түшүнүүгө карата окумуштууларга багыт берүүчүгенералдык
идеялардын жыйындысын түшүнөбүз” [10].
С.А. Шапоринский илимий таанып-билүү менен окутуудагы жалпылоо процессин салыштырып, жыйынтык чыгарган:
“Окутуунун спецификасы таанып-билүү учурундагы бөлүк менен бүтүндүн, элементтер менен системанын ортосундагы
катыштар менен түшүндүрүлөт. Окумуштуу ачылыш жасоо менен аны болгон билимдердин системасы, теориялары чөйрөсүнө киргизет. Окуучу (ага ылайык мугалим) билимдин ар бир жаңы элементин дароо эле билимдин бардык жыйындысы
менен курчай албайт, болгону анын бир бөлүгүн гана кошууга аргасыз болот, анда система катары билим да бүтүн болуп
саналат. Окутуунун кыйынчылыктарынын, негизги карама-каршылыктарынын бири ушул болуп эсептелинет” [13]. Дидактикалык мааниси бар бул маанилүү тыянакты айрым эскертүүлөр менен толуктоого туура келет. ”Окумуштуу ачылыш жасап, аны болгон билимдер, теориялар менен курчабасын” билимдердин бул системасы ачылыштын жыйынтыктарын интерпретация кылуу үчүн принципиалдуу жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Мындан тышкары илим тарыхында мурун болгондой, окумуштуу өзүнүн ачылышын “байкабай калышы” мүмкүн. Окуу таанып-билүүдө – аны туура уюштурган учурда –
студенттер окуп жаткан предметтеги каршылыктарды чечүү үчүн талап кылынгандарды байкоо үчүн коюлат; студенттин
билими илимий системанын бир гана бөлүгүн түзсө да, окутуучунун жардамы менен эреже боюнча билим берүү мазмунун
жаңы элемент менен курчай алат. Ушул пландан алганда, судент окутуучуга караганда оҢой шарттарга туш келет.
Ушундан улам окуу таанып-билүү илимий таанып билүү сыяктуу эле коомдук таанып-билүүнүн бир формасы болуп
саналат . Чындыгында эле, окуу таанып-билүүгө илимдин ар түрдүүлүгү катары мамиле кылууда студенттердин күндөлүк
тажрыйбасы байкалбай калат, ошол “экинчи жол төмөндөн жогору – билимдердин баштапкы запасынан башталат, студенттер илимдин алдынкы идеяларына, теорияларына ээ болгонго чейин курсту окууга киришишет” [1].
Таанып-билүү ишмердигинин чындыктын тигил же бул жагы тууралуу предметтик билимдин жыйынтыгы анын баасы
болуп саналат: “Баа берүүдө сезгичтик менен сарамжалдуулуктун, практика менен теориянын, субьективдүүлүк менен объективдүүлүктүн “кошулушу” ишке ашат” [8]. Баалоо таанып-билүү ишмердигинин милдеттүү компоненти, анын бүтүндүүлүгү
менен бирдиктүүлүгүнүн зарыл шарты болуп саналат. Бул бирдиктүүлүктүн камсыз болушуна маанилүү салымды ой жүгүртүүнүн баалуулук-багыттоочулук функциясы кошот. Изилдөөчү таянган чыгармачыл ой жүгүртүүнүн таанып-билүүчүлүк баалуулугу ага эч кандай күмөн жаратпайт. Ошондуктан, ой жүгүртүү стилинин методологиялык принциптерин да алар эталон
катары кабыл алат, анын үлгүсүндө таанып-билүү ишмердигинин операциялык жана жыйынтыктуу жактары салыштырылат.
Чыгармачыл ой жүгүртүүнүн методологиялык ченемдерин таанып-билүү циклине “которуунун” чыгармачылык мүнөзү изилдөөчүнүн инсандык-психологиялык мүнөздөмөсү жана бул “которуунун” эмоционалдуу берилген жолдоруна, ыкмаларына байланыштуу болот. Мисалы, айрым изилдөөчүлөр байкалуучулук принцибине теориялык моделдердин курулушун туура десе, башкалары - пайдубалдуу эксперименттерди, үчүнчүлөрү – реалдуу тажрыйбаларды өткөрүүнү туура көрөт. Ой жүгүртүү стилинин баалуулук-багыттоочулук функциясы тандоочулукта таанып билүүнүн объективдүү процессине
жеке маанини жана субъективдүүтүстү берүү менен өзүн көрсөтөт. Муну менен изилдөө процесси ушул учурда кайсы чыгармачылык же репродуктивдүү – деңгээлде ачылып жаткандыгына карабастан, “ой жүгүртүүнүн тигил же бул стилин жактоо изилдөө ишмердигиндеги субъектинин кандайдыр бир гана сапаты менен аныкталбастан, окумуштуунун бүтүндөй инсандыгы менен аныкталарын”[11] белгилеп коюу керек. Мына так ушул жагынан алганда, ой жүгүртүүнүн илимий стили
дүйнөгө көз карашы, жок эле дегенде анын инсандык, субъектилик жактары менен көп жалпылыктарга ээ. Баалуулуктарды
талдоого арналган иштерде тарбия берүү жана баалуулук мамилелерин калыптандыруу процесстеринин ажырагыс байланыштары белгиленет. Бүтүндөй инсандыкты тарбиялоодогу балуулук багыттардын ролу тууралуу маселе педагогикалык
психология менен дидактикада да чагылдырылат. Бул учурда негизги көңүл студенттердин баалуулук мамилелерин илимий
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билимдердин системасына, окуу процессинин өзүнө карата калыптандырууга бурулат. Бул көйгөй окуу мотивациясын
калыптандыруу, студенттердин өз алдынчалыгынын, аҢ-сезимдүүлүгүнүн өнүгүүсү менен байланышат. Ошентип, окуу аңсезимдүүлүгүнүн көйгөйлөрүн талдоо менен А.Н. Леонтьев: “билимдин тарбия берүүсү үчүн билимге болгон мамиленин
өзүн тарбиялоо керек. Окуу аң-сезимдүүлүгүнүн мааниси ушунда” деп белгилеген [9, 7].
Студенттер өздөштүрүп жаткан илимий билимдердин системасы гуманисттик мазмун менен толтурулган. Бирок, бул
мазмун студенттердин байлыгы болуп калсын үчүн аны баарынан мурун предметтик мазмундун контекстинде мүчөлөп,
чечип алуу керек, б.а. “окутуунун предмети – билим, ага ээ болуу керек” [2]. Окутууда предметтик билимдин бул кыймылсыздыгын алып салуунун каражаты - аны “адам кылуу” ой жүгүртүүнүн илимий стили болуп саналат.
Акырында чыгармачыл ой жүгүртүүнүн ченемдик абалдары чындыкты адамдардын кызыкчылыктарына айлантуу үчүн
кызмат кылат, алардын баалуулугу жана гуманисти мааниси мына ушунда. Алардын маанилүүлүгү ошондой эле, таныпбилүү ишмердигин майдалап бөлбөстөн, анын стратегиясын сарамжалдуу уюштурууга мүмкүндүк берет.Таанып-билүү ишмердик стратегиясынын илимдин текшерген эталону жан үлгүсү боюнча түзүлүшү пландаштырууда жана окуу процессин
уюштурууда туура эмес эсептөөлөрдү чектейт, мындай шартта аны дурустап түзүүгө түрткү берет. Мындай мамиле ушул
маселе менен алектенген В.Г. Разумовскийдин пикирине шайкеш келет, ал окутуунун жалпы критерийлери жана бир мезгилдеги максаты болуп “студенттердин билимдерди оптималдуу өздөштүрүүсү жана таанып-билүү жөндөмдөрү менен чыгармачыл күчтөрүн өнүктүрүүсү” эсептелинет дейт [12].
Мына ушул шарттар болгон учурда гана чыгармачыл ой жүгүртүүнүн функциялары билим берүү мазмунунун элементи катары (дүйнөгө көз карашын жана предметтик билимин чөйрөлөштүрүү, илимий билимдердин ар башка тармактарынын синтези жана аларды алуунун ыкмалары, баалуулук-багыттоочу функция, окуу таанып-билүү ишмердигин сарамжалдуу уюштуруу, билим берүү мазмунун гумандаштыруу, өзү билим алуунун өбөлгөлөрү жана шарттары) окутуу процессинде
натыйжалуу ишке ашышы мүмкүн.
Бардыгын тең чыгармачыл ой жүгүртүүнү изилдөөчү анын ченемдик мүнөздөрүн белгилейт. Ой жүгүртүү стили ченем
катары таанып-билүүнүн ыкмалары менен көп жалпылыктарга ээ, ал аркылуу изилдөөдө ишке ашып, таанып-билүү ишмердигинин тактикасын аныктайт. Изилдөөчүнүн тактикасы, мисалы, эксперименттик ыкмага кайрылса, буйрук берүүлөр системасы менен аныкталат: эксперименттик максатын коюу, анын жыйынтыктарына жараша гипотеза жаратуу, эксперимент
жүргүзүү үчүн объектини жана каражаттарды тандоо, эксперименттин жүрүшүн пландаштыруу, планды анын алынган жыйынтыктарына талдоонун коррекциясы менен ишке ашыруу, аларды интерпретация кылуу. Стратегия бул изилдөө методологиялык принциптердин жыйындысына таянат: түшүндүрүү, жөнөкөйлүк, дал келүүчүлүк, сактоо, байкалуучулук ж.б.
Илимий изилдөө түзүмү өзүнө таанып-билүү кырдаалын, объектини, предметти, эмпирикалык тармакты, изилдөө каражатын жана жыйынтыгын камтуу менен анын циклин чагылдырат. Алынган жыйынтыктардын (жаңы билимдерге) аркасы
менен изилдөөнүн жаңы горизонттору ачылат: негизги таанып-билүү кырдаалдары болгон жаңы изилдөө милдеттери жаралат, объект жана изилдөө предмети мүчөлөнөт ж.б. Бул циклде методологиялык принциптер, биринчи кезекте, түшүндүрүү
кандай орунду ээлейт?
Түшүндүрүү барынан мурун, илимий стиль аркылуу берилип жана изилдөөчү таанып-билүү циклине кирүү менен аны
жетекчиликке алган таанып-билүү координаттарынын бири болуп саналат. Илимий изилдөөнүн практикасында мындай
абал конкреттүү изилдөө башталганга чейин эле бар болгон түшндүрүүгө карата тенденция катары чыгат.
Түшүндүрүүнүн гносеологиялык аныктамасы түшүндүрүү теориясында бекемделип, изилдөө объектисинин маңызын
ачуучу катары аларды илимий изилдөө процессинде жөнгө салгыч катары пайдаланууга өтө эле абстрактуу болуп саналат.
Бул ошондой эле илимдин түшүндүрүүчүлүк функциясын талдоого арналган кырдаалдуу иштерде да моюнга алынат, анда
түшүндүрүү табиятынын “маңыз” категориясы аркылуу “түшүндүрүү функциясынын обьектисин ачууга, б.а. түшүндүрүү
процессинде изилдөөчү предметтин кайсы жагын үйрөнүп жаткандыгын көрсөтүүгө мүмкүндүк берет” [6].
Түшүндүрүүнүн гносеологиялык аныктамасын конкреттештирүү менен төмөнкүдөй жыйынтык чыгарылат: объектинин функцияларын орноткон, анын пайда болуу, жашап туруу, өнүгүү себептерин ачып берген, объектинин түзүмдөрүн ж.б.
тапкан изилдөөчүлүк процедуралар объектинин маҢызын ачып берүү этаптары, “объектинин ой жүгүртүүгө жакындоо”
процессиндеги учурлары болуп саналат. МаҢыздын ушул жактарын ачып берүү үчүн конкреттүү изилдөөлөрдөгү түшүндүрүү жөнөтүлгөн. Натыйжада, предметти түшүндүрүү үчүн анын себептик, түзүмдүк, функционалдык, генетикалык ж.б.
байланыштарын ачуу зарыл. Ушундан улам илимий изилдөөдө да түшүндүрүүнүн себептик, түзүмдүк, функционалдык ж.б.
түрлөрү белгилүү болот.
Изилдөөчүлүк процедура катары түшүндүрүү изилдөө циклин билдирет жана изилдөөнүн жыйынтыгында – жаңы билимде “алынып салынат. Мындай пикирде таанып-билүү милдеттерин түзүү, эмпирикалык тармактарды ачуу каражаттарды
тандоо ж.б. түшүндүрүү процедурасына карата даярдык этаптары болуп саналат. Ушул этапта түшүндүрүүнүн ченемдик
функцияларын мүчөлөө үчүн анын логикалык мүнөздөмөсүнө кайрылуу керек.
Логикалык түзүмдө түшүндүрүү анын эки курамдуу мүнөзүнө, экспланандумга (түшүндүрүүнү талап кылуучу абал),
эксплананска (түшүндүрүлүүчү абалдардын жыйындысы) таянып бөлөт.
Түшүндүрүлүүчү тармакты ачык түрдө чектөө менен түшүндүрүү процедурасы ага таандык болгон тармакты белгилейт жана ушундай жол менен изилдөөнүн, түшүндүрүүнүн жаҢы циклин жөнгө салат.
Чыгармачыл ой жүгүртүүнүн бир катар функцияларын талдоодо көрүнгөндөй, аны студенттердеги илимий билимдердин системасы менен калыптандырууга максаттуу багытталышы керек, ал окутуунун билим берүүчүлүк, тарбиялык жана
өнүгүүчү функцияларынын өз ара байланышында ишке ашат. Окутуу процессинде студенттердин чыгармачыл ой жүгүртүүсүн калыптандыруунун жолдору төмөнкүлөр:
а) студенттерди чыгармачыл ой жүгүртүүнүн негизги мүнөздөмөлөрү менен бүтүндүүлүк жана аларды пайдаланууну
билгичтик билим катары куралдандыруу;
б) студенттерди чыгармачыл ой жүгүртүүнүн методологиялык принциптерине тартуу;
в) окутуунун политехникалык багыттуулугун камсыз кылуу;
г) студенттерди илимий негизделген ишмердик түзүм билими менен жана ушул түзүмгө ылайык окуу таанып-билүү
ишмердигин уюштуруу билгичтиги менен куралдандыруу;
д) студенттердин аң-сезимдүү оюн жөнгө салуу жана анын мазмунундагы оң жактарын пайдалануу.
Конкреттүү дидактикалык максаттарга жана шарттарга жараша бул жолдордун кайсынысы болбосун, урунттуулары
боло алат. Бүтүндөй алганда, илимий билимди, аларга ээ болуунун жолдорун жана предметтик-жаратуу ишмердигинде пай-
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далануу менен студенттин аң-сезимдүү өздөштүрүүсүндө чыгармачыл ой жүгүртүү калыптануусун окутуунун максаттарынын бири катары камсыз кылат.
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КОМПЬЮТЕРДИК ТЕСТТИН ИНСТРУМЕНТАЛДЫК СИСТЕМАСЫН ТҮЗҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ
Бекежанов М.М.
Бекежанов Марлис Мелисович – п.и.к., С.Нааматов атындагы НМУ, Нарын ш.
Аннотация. Бул статья окуучулардын жетишкендиктерин баалай турган айрым бир компьютердик тесттин инструменталдык системаларын (программалык комплекстерин) талдоонун жыйынтыгы баяндалды, жыйынтыка ылайык иштелип чыккан инструметалдык системанын мүмкүнчулүктөрү көрсөтүлдү.
Түйүндүү сөздөр: Тест, компьютердик тест, тестирлөөнү уюштуруу, педагогикалык тест, копьютердик диагноздоо.
Компьютердик диагноздоону уюштуруу маселелеринин ичинен татаал жана актуалдуу проблемалардын бири болуп
программалык жабдылышты иштеп чыгуу жана аны компьютерде жүзөгө ашыруу эсептелет. Окутуучу түзүлүштөрдү,
электрондук окуу – методикалык комплекстерди түзүү жана колдонуу ага ылайыктуу келген бир программанын иштелип
чыгышын шарттайт. Булар окутуунун методдорунун вариативдүүлүгүн жана ар түрдүүлүгүн камсыздап, окуу процессин
автоматташтырууга мүмкүндүк түзөт. Окуучунун окуу жетишкендиктерин диагноздоодо компьютердин мүмкүнчүлүгүн
колдонуу бул процесстин эффективдүүлүгүн арттыра алат. Демек компьютердик диагноздоонун программасын түзүү дагы
окуу процесси үчүн маанилүү деп эсептейбиз.
Компьютердик диагноздоонун программалык жабдылышын түзүү өзүнө тесттик тапшырмаларды сыналуучуга ыйгаруу, жыйынтыктарды интерпретациялоо жана жыйынтыктоо процессин, айкын болгон каталардын себебин аныктоо сыяктуу аракеттерди камтып, жалпы бир системага бириктирет.
Программалык жабдылыш кандайдыр бир программалоо тилинин негизинде түзүлөт. Программанын жардамы менен
базага тесттик тапшырмаларды киргизүү жана компьютердин эсине сактоо, тапшырмаларды редакциялоо, сыналуучуга
көрсөтмө берүү, тапшырманы сунуштоо, жоопторду каттоо жана иштетүү, тестирлөөнүн жыйынтыктарын анализдөө жана
интерпретациялоо өңдүү аракеттердин автоматташтыруусу ишке ашырылат. Практика көрсөткөндөй, кээ бир компьютердик
тесттердин программасында келтирилген аракеттердин айрымдары гана автоматташтырылганын байкоого болот. Мисалы,
тесттин варианттарын түзүү, окуучуларга тапшырманы сунуштоо традициялык түрдө аткарылып, ал эми жыйынтыктарын
чыгаруу программанын жардамы менен жасалышы мүмкүн. Мындай тесттерди бланкалык–компьютердик деп аташат. Ал
эми кээ бир компьютердик тесттер, жогорудагы аракеттердин баарысын тең программанын жардамы менен жасайт. Мындай
учурда бардык программалар бир системага бириктирилет жана ал инструменталдык система деп аталат. СНГ, Европа мамлекеттеринде окуу процессине арналган тестирлөөнүн бардык процессин автоматташтырган компьютердик тесттер түзүлүп
жана жайылтылууда.
Компьютердик тесттерди талдоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй аларды түзүүдө жана иш жүзүнө ашырууда, жыйынтыктарды алууда төмөнкүдөй жалпылык орун алганын байкого болот:
 текшерүүчү, контролдоочу материалдын мазмунун толук камтый турган тесттик базанын зарылдыгы;
 окуучуларга тапшырманы сунуштоодогу ыңгайлуулук;
 тапшырманы редакциялоо жана топтоо мүмкүнчүлүгү;
 тестирлөөнүн жыйынтыктарын бирдей баалоо;
 тестирлөөнүн жыйынтыктоодо математика-статистикалык методдордун мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу;
 топтогон упайды эсептөө;
Биздин оюбузча, инструменталдык системаны иштеп чыгууда төмөнкү факторлор эске алынышы керек:
 компьютердик тестти колдонуунун максатын так аныктоо;
 компьютерлердин функционалдык мүмкүнчүлүгүн иликтеп чыгуу;
 диагноздолуучу теманын өзгөчөлүгүн эске алуу;
 окутуу процессине бөлүнгөн убакытты эске алуу ж.б.у.с.
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Илимий жактан негизделген теориялык жобонун негизинде иштелип чыккан инструменталдык системанын программалык жабдылышы, жалпы билим берүүчү мектептердин окуу процессинде компьютердик тестти уюштуруунун сапатынан жана
эффективдүүлүгүнөн көз каранды. Демек, программалык жабдылыш компьютердик тесттин негизин түзөт десек болот. Бирок
мындай ниет дагы эле болсо, процесс учурунда пайда болуучу кемчиликтерден арылта албайт. Анткени практика көрсөткөндөй, түзүүчүлөр окутуу процессинин кээ бир компонентерин автоматташтыруу менен, алардын иштөө процессине түздөн-түз
таасир этүүчү башка бир компонентердин ишмердүүлүгү менен өз ара байланышына көнүл бөлүшпөйт. Натыйжада “алдынкы
технология” башка бир компонентердин ишмердүүлүгү үчүн терс таасирин тийгизет, жыйынтыгында сунушталган жаңылыктын ишмердүүлүгү анчалык эффективдүү болбой калат. Көп учурда мугалим мындай жаңылыкты кабыл албайт, себеби алардын ишмердүүлүгүнө кошумча түйшүк жаратышы мүмкүн же мугалимдин ишеничин актабай коюшу мүмкүн.
Инструменталдык системаны түзүүдөгү жана колдонуудагы тажрыйбалардын ийгиликтүү жактары, жана ошол эле
учурда алардын кетирген катачылыктары жана кемчиликтери компьютердик диагноздоо технологиясына түздөн түз таасирин тийгизет.
Айрым бир инструменталдык системалардын жетишпеген жагы, бул, баалоого карата дихотомиялык мамилеси. Программа аткарылган тапшырма үчүн бир балл берип, ката кетирген тапшырма үчүн нөл балл бергенге багыталган. Эгер окуучу дистракторду тандап алган болсо, ага нөл балл ыйгарылды, бул учурда калыстык болбой калышы мүмкүн. Көп учурда
тесттик тапшырмаларды аткарууга интеграциялык ишмердүүлүк талап кылынат, б.а. тапшырманы аткаруу өзүнө канча бир
удаалаштыктагы аракеттерди жана операцияларды камтыйт. Мындай учурда өлчөөнүн бирдиги тесттик тапшырмаларды
аткаруудагы операциялардын саны менен аныкталат.
Компьютердик тесттин программасын иштеп чыгуу окутуучулар жана адистер үчүн өтө маанилүү ишмердүүлүктүн
бири болот деп эсептейбиз. Көрүлүп жаткан аракеттерге карабай, бүгүнкү күндө окутуунун натыйжасын диагноздоонун
психология-педагогикалык көз карашын эсепке алуу менен иштелип чыккан, компьютердик тестирлөөнүн талабына толук
жооп берүүчү программалык жабдылыш жокко эсе.
Муну менен катар эске сала кетүүчү нерсе, компьютердик тесттердин программасы кабыл алынган стандартардагы талаптардын негизинде иштелип чыгыш керек, анткени коюлган талаптарды так аткаруунун негизинде, түзүлгөн компьютердик тестте контролдоонун психологиялык-педагогикалык аспектилери, компьютердин операциялык жана техникалык мүмкүнчүлүктөрү негизделет.
Негизги талаптардын мазмуну төмөнкүдөй болот деп эсептейбиз:
 программанын структурасы так аныкталышы керек, ал структура башкаруучу, уюштуруучу жана жыйынтыгын чыгаруучу функцияларды аткара турган, белгилүү бир бөлүктөрдү өзүнө камтышы керек;
 программа компьютердик тестирлөөнү уюштурууда сапатуулукту камсыз кылышы керек;
 программа педагогикалык диагноздоонун негизги принциптерин иш жүзүнө ашырууга жөндөмдүү болушу керек;
 программа диагноздоонун функцияларын иш жүзүнө ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек, айрыкча оперативдүү
кайтарым байланышты, мотивациялык, үйрөтүүчү жана коррекциялоочу функцияларды аткара алышы керек;
 программа тапшырмаларды ыйгарып, жоопторун регистрациялап, жыйынтыктарын сунуштап, окуучу менен компьютердин ортосунда оптималдуу диалог түзүшү зарыл;
 программа сыноонун жыйынтыгын оперативдүү түрдө чыгаруу маселесин чечиши керек, анткени өз убагында алынган жыйынтык окуучунун өз билимине өз алдынча коррекция жүргүзүүсүнө, билиминин актуалдуулугун өрчүтүүгө
шарт түзүп берет;
 ар бир окуучуга бир типтүү, бирдей татаалдыктагы тапшырмаларды сунуштоо, даяр жооптордун вариативдүүлүгү,
компьютердин экранына оптималдуу жайгаштыруу маселелери чечилиши керек.
Инструменталдык системанын мүмкүнчүлүктөрүн жана кемчиликтерин анализдеп жана аларды түзүүдөгү талаптарды
эске алган компьютердик тестирлөөгө карата биз тараптан инструменталдык программа иштелип чыкты. Инструменталдык
система Инструменталдык система мектептеги бардык предметтер үчүн компьютердик тестирлөөнү уюштура алат. Инструменталдык система төмөнкүдөй структуралык бөлүктөрдөн турат (1-схема):

Инструменталдык
система

Даярдоо программасы

Тестирлөө программасы

Жыйынтыктарды иштеп
чыгуу программасы

3.2 - схема. Инструменталдык системанын структурасы
Даярдоо программасы тесттик маалыматтарды даярдоо тартибинде жана редакциялоо тартибинде иштейт. Даярдоо
этабында өздөштүрүү деңгээлин диагноздоого керектүү болгон тесттик тапшырмалардын, коррекциялоочу материалдардын
жана окутуунун жыйынтыктарынын (логикалык – түзүлүш матрицасы) базасы түзүлөт. Программа 5 бөлүктөн турат. Алар:
кирүү web – барагы, тесттик тапшырмалардын вариантын түзүү модулу, тестирлөөнү уюштуруу блогу, статистикалык маалыматтарды түзүү блог, мугалимдин web-барагы.

69

Программанын бөлүктөрү ар бир окуучуга ID номер берүү, туура келген параграфтарды жана главаларды тандоо,
аныкталган өлчөмдөгү тесттик тапшырмаларды сунуштоо, статистикалык маалыматтарды түзүү, тестирлөөнүн жыйынтыктарынын диаграммасын жана коррекциялоого карата материалдарды чыгаруу жумуштарын аткарат.
Бул программаны чакырганда экранга атайын шилтемелердин тизмеси пайда болуп, мында шилтемелердин тизмеси
аркылуу тийиштүү главалардагы же параграфтардагы тесттик тапшырмаларды, коррекциялык материалдарды редакциялоого же киргизүүгө жана окутуунун жыйынтыгын (билимдерди, аткарылуучу операцияларды) текшерип, оңдоого мугалимдин мүмкүнчүлүгү пайда болот.
Программада төмөнкүдөй операциялар аткарылат:
1. Главаны же параграфты тандоо, же жаңысын киргизүү;
2. Тапшырмалардын текстин жана анын жоопторун жазуу;
3. Тапшырманын номерин жана анын вариантын белгилөө.
Окуучулардын билимин коррекциялоо үчүн материалдарды киргизүү жана редакциялоо максатында атайын форма түзүлдү (1-сүрөт). Бул формада окуу предметине тийиштүү главалардын жана параграфтардын аталыштары киргизилет же
оңдолот. Буга ылайык, түйүндүү түшүнүктөрдү жана толук өздөштүрүү үчүн керектүү көрсөтмөлөрдү киргизүүгө жана коррекциялоого карата тиешелүү форма пландалат. Логикалык – структуралык матрицасынын негизинде атайын маалымат
киргизүүчү талаага учурдагы билим элементти (түйүндүү түшүнүктү) камтыган тапшырмалардын номерлери көрсөтүлөт.

1 - сүрөт. Билимди коррекциялоо үчүн материалдарды даярдоочу жана редакциялоочу форма.
Мындан сырткары окуучулар боюнча маалыматтарды редакциялап, эсепке ала турган программа түзүлгөн (2-сүрөт).

2 - cүрөт. Окуучуларды редакциялоо
Тесттин сценарийин редакциялоо баракчасы ар бир окуучунун тест тапшырууга карата планын жана окуучунун кайсы
тестти тапшырганын көрсөтүп турат (3-сүрөт). Мындан мугалим кайсы тема же бөлүм боюнча окуу тест тапшырганын же
тапшыруусу керектигин байкайт.
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3.5 - сүрөт. Тесттин сценарийин редакциялоо.
Тестирлөө программасысыноонун бардык процессин тейлейт. Ал тапшырма сунуштоону, окуучунун жообун аныктоону жана жооп менен кошо окуучунун өздөштүрүү деңгээли жөнүндө маалыматты топтоону жана диагноздоону жыйынтыктоо процессин камсыз кылат. Компьютердик тестирлөө процесси 1-схеманын негизинде ишке ашырылат. Окуучулардын
билим деңгээлин тестирлөө test.php программасы аркылуу ишке ашырылат. Бул программа окуучуга тапшырманы сунуштоо үчүн, окуучунун жообун аныктоо үчүн, бир тапшырмадан экинчи бир тапшырмага өтүүгө жана бардык жооптор алынгандан кийинки жыйынтыктоо программасына өтүүгө арналган. Жыйынтыктоочу rez.php программасы аныкталган жооптордун көптүгүн test маалыматтар базасында сакталган жооптор менен салыштырып, алынган жыйынтыкты rezultat базасына жаңы маалымат кылып кошуп, кошулган жазылыштын ID номерин stat.php программасына жиберет. Өз учурунда ID
номер алуу аркылуу stat.php программасы bilim базасында сакталган коррекциялоочу материалдар аркылуу статистикалык
маалыматтарды түзөт. Статистикалык маалымат аркылуу line_diagram.php программасы диаграмма түзүп чыгат жана
otchet.php программасы колдонуучуларга диаграмманы, статистикалык жыйынтыкты, коррекциялоочу материалдардын
таблицасын Internet броузердин барагына чыгарып берет.
Жыйынтыктарды иштеп чыгуу программасы тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча жеке окуучу үчүн дагы, жалпы
класс үчүн дагы отчет түзүүгө арналган. Тестирлөө аяктаганда, экранга жыйынтык жөнүндө маалымат пайда болот. Бул
жерден окуучу:
 диагноздоонун жыйынтыгы боюнча диаграмманы;
 өздөштүрүү деңгээлинин процентик катышын;
 билимин коррекциялоо үчүн тиешелүү материалдарды ала алат.
Ушундай көрүнүштө бардык окуучулар тестти тапшырып бүткөндөн кийин мугалим төмөнкүдөй маалыматтарды биле
алат:
 каалаган окуучунун же классттын тестирлөө жыйынтыгын. Муну менен кошо мугалим үчүн керектүү болгон
тестирлөөнүн убактысы жана датасы, берилген тапшырмалардын саны, туура жооптордун саны, топтогон
баллдардын саны жана өздөштүрүү проценти тууралуу маалыматтар дагы алынат. Мындан сырткары, мугалим
бардык берилген тапшырмаларды, жыйынтыктарынын диаграммасын көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
 жалпы класс боюнча тестирлөөнүн жыйынтыктарына карата отчет ала алат. Бул отчет таблица түрүндө түзүлөт. Түзүлгөн отчетко тереңдетилген статистикалык иштетүүлөрдү жүргүзүү максатында маалыматтарды MS
Excel форматындагы таблицага жана башка көрүнүктүү форматтарга экспортоого болот.
Инструменталдык системаны түзүүдө төмөнкүдөй аракеттер ишке ашырылды.
1) Окуу предметтинин параграфтарын жана главаларын текшерүү багытында тесттик база түзүлдү.
2) Тестирлөөнүн жыйынтыгын оперативдүү түрдө чыгаруу үчүн жыйынтыктардын маалыматтынын базасы түзүлдү.
3) Жеке жана тармак түрүндө колдонуу мүмкүнчүлүгү эске алынды.
4) Сыналуучуга тесттик тапшырмалардын жеке вариантын берүү мүмкүнчүлүгү иштелип чыкты.
5) Тесттик тапшырмалар менен жыйынтыктардын маалыматтык базасынын ортосунда үзгүлтүксүз байланыш камсыз
кылынды.
6) Компьютердик тест менен иштеп жатканда сыналуучуга ыңгайлуу шарт түзүлдү.
Түзүлгөн инструменталдык система менен математика предмети боюнча диагноздоонун бардык түрүнө туура келет
деп ойлойбуз. Системаны түзүү процессинде керектүү процедуралар эске алынды.
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Түзүлгөн тесттик база инструменталдык системада сакталган. Инструменталдык системанын программасы окуучуларга ар түрдүү варианттагы 10 тапшырмадан турган тестти сунуштайт.
Компьютердик технологиянын шарттарына жана өзгөчөлүктөрүнө карап тармактык жана жеке вариантагы тестирлөөнү уюштурса болот. Мугалимдин сценарийи аркылуу тест тапшырууга мүмкүнчүлүк алган окуучулар жашыруун жана ачкыч сөзү аркылуу (ар бир окуучунун бул маалыматтары уникалдуу болуш керек) главаны же параграфты тандап алууга
укуктуу.
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Аннотация: Аталган макалада адабият сабагында экологиялык маданияттын негизин калыптандырууну ийгиликтүү
чечүүдө колдонулуучу окутуунун методдору тууралуу жана ыкмалары тууралуу сөз болот. Окуучуларды ой жүгүртүүгө
жана иштөөгө мажбур кылган окутуунун натыйжалуу методдору чечмеленет.
Аннотация: В статье дано о методах и способах обучения, использованные в решении успешного формирования основы
экологической культуры на уроке литературы. Решается эффективные методы обучения, заставляющие учеников размышлять и работать.
Түйүндүү сөздөр: адабият сабагы, экологиялык маданият, окутуу методдору, окутуунун ыкмалары, айлана-чөйрө, ишаракет, окутуунун ийкемдүү методдору.
Ключевые слова: урок литературы, экологическая литература, методы обучения, способы обучения, окружающая среда,
деятельность, гибкие методы обучения.
Кыргыз адабияттын окутуу процессинде экологиялык маданиятты калыптандыруу мугалимдин окутуунун методдорун
жана ыкмаларын туура тандоосуна түздөн-түз көз каранды. Себеби, метод канчалык натыйжалуу болсо, мугалим тарабынан
окуучуга берилип жаткан билим, тарбия ошончолук майнаптуу болот.
Метод (methodos грек тилинен – жол, ыкма) – конкреттүү маселени чечүүгө багытталган иш-аракетти өздөштүрүү операцияларынын же ыкмалардын жыйындысы. Ар бир метод коюлган максатка ылайык күтүлгөн натыйжага алып келген
адамдын аң-сезимдүү, ырааттуу аракеттер системасы болуп саналат. Демек, ар кандай метод төмөнкүлөрдү:
а) максаттын коюлушун;
б) адамдын ишмердүүлүгүн (аракеттеринин системасын);
в) зарыл болгон (интеллектуалдык, практикалык, предметтик) каражаттарды;
г) объектинин өзгөрүү процессин (объекттин максатка багытталган кыймылынын механизмин);
д) максатка жетишүүнү камтыйт [1, 108-б.].
Окутуу методдору адамдын иш-аракетинин башка чөйрөсүндө колдонгон методдордон айырмаланып турат. Анткени,
окутуу – эки тараптуу процесс: ал мугалим жана окуучунун өз ара байланышкан иш-аракетинен түзүлөт. Башкача айтканда
кандай гана окуу предмети окулбасын анын ичинде адабият сабагында да мугалимдин окутуу жана окуучунун окуу-таануу
ишмердүүлүктөрүнөн турат.
«Окутуу методу» түшүнүгүн аныктоодо мугалим жана окуучунун иш-аракетинин бүтүндүгүн таануу керек. Себеби,
мугалимдин окутуу ишмердүүлүгү менен окуучунун окуу таануу ишмердүүлүгү бири-бирине байланыштуу, бири-бирин
аныктап турат. Ошондуктан, көпчүлүк учурда окуу методду окутуу менен окуу-таанууну байланыштыруучу ишмердүүлүк
катары кабыл алышат [4, – 210-б.].
Адабиятты окутуунун методдору алкагында Н.И. Кудряшев дидактикадагы И.Я. Лернер жана М.Н. Скаткиндин пикирин көңүлгө алган [3].
Белгилүү педагогдор И.Я. Лернер жана М.Н. Скаткин окуу методдорунун маселелерин изилдөө менен окутуунун методдору ички жана сырткы көрүнүшкө ээ экенин белгилешкен. Методдордун сырткы көрүнүшү (анын формасы) билим булагынын таасири менен шартталган жана сөз менен (оозеки методдор) же изилдеп жаткан объектин образы, же анын сүрөтү
(көргөзмө методдор), же аткарылып жаткан иш-аракеттер (практикалык методдор) менен байланыштуу. Методдун ички
тарабы (анын мазмуну) окуучулардын таанып-билүү иш-аракетинин мүнөзү менен, алардын окутуу процесстеги өз алдынчалыгы жана активдүүлүгү менен байланыштуу экендигин белгилешкен. Берилген классификация методдордун бардык
аспекттерин толук камтый албайт, бирок ал жөнөкөй жана методдун сырткы жана ички тараптарынын өз ара байланышын
чагылдырат.
Окутуу практикасындагы ар бир метод методикалык ыкмалардын – окутуу процессиндеги мугалим менен окуучунун
айрым иш-аракеттерин көрсөткөн методдун элементтеринин жардамы менен ишке ашат.
Методикалык ыкмалар логикалык, уюштуруучулук жана техникалык мүнөзгө ээ болушу мүмкүн (бул иш-аракет
мүнөзү боюнча классификация). Көп мезгилде ошол эле ыкмалар ар түрдүү методдордун курамына кирет.
Методикалык ыкмалардын көп түрдүүлүгү экологиялык маданиятты калыптандырууну адабият сабагында жана окутуунун башка формаларында алардын айкалышы мугалимдин чыгармачылык демилгесин жана педагогикалык чеберчили-
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гин көрсөтөт. Чыгармачылык менен иштеген мугалим окутуунун эң жакшы натыйжасына жетүү менен жалпыга таанымал
жаңы методикалык ыкмаларды трансформациялайт жана ойлоп табат.
Оозеки методдор адабиятты окутуу практикасында абдан кеңири колдонулат, аларды ишке ашыруу процессине катышкан адамдардын саны боюнча монологдук жана диалогдук сыяктуу формаларга бөлсө болот.
Оозеки методдордун монологдук формасынын негизги касиети окуу материалын так, түшүнүктүү жана жеткиликтүү
баяндоо мүмкүнчүлүгүнөн көз каранды. Бирок, эгер сабакта мугалимдин монологу убакыт боюнча созулуп жатса, анда
окуучулар бир түрдүүлүктөн чарчап, алагды болуп баштайт жана алардын көңүл буруусу таркайт. Мисалы, мектепте чыгарманы көркөм окуу көп колдонулат. Ал сөзгө, фразага, ритмге атайын көнүл бөлүүнү талап кылып, окуучулардын кыялдануу, эмоционалдык убайым, толгонуу сезимдерин ойготуусу керек.
Диалогдук формада диалог көп мезгилде окуучулардын берилген суроого абдан кыска жана толук эмес жооп берүү
адатынын пайда болушуна түрткү берет. Диалогдук форма окуучуларда окуу темасы боюнча билим запасы бар болгондо
гана эффективдүү болот.
Окутуунун оозеки методдорунун негизги түрлөрү: айтып берүү, түшүндүрүү, аңгемелешүү жана лекция.
Айтып берүү – окуучулардын кабыл алуусун, акыл менен иштөөсүн жана өздөштүрүүнү божомолдогон мугалимдин
жаңы билимди трансляциялоонун монологдук методу.
Айтып берүү окуучуларды экологиялык мазмунду камтыган чыгармалар менен, жазуучу, акындардын биографиялык
факттары ж.б. менен тааныштырууда, адабият боюнча экологиялык экскурсияларда, адабият боюнча класстан тышкаркы
сабактарда экологиялык билим берүүдө колдонулат.
Айтып берүү логиканын талаптарына жооп бериши керек. Ошол эле мезгилде окуу материалы логикалык гана эмес,
ошондой эле ачык жана образдуу берилиши керек.
Айтып берүү экологиялык кызыктуу факттарды жана мисалдарды камтыш керек. Адабиятты окутуу методу катары айтып берүү методунун чегинде төмөнкү түрлөрдү бөлүү керек: сюжеттик, иллюстративдик, маалыматтык.
Бул метод, эреже боюнча, окуучулардын таанып-билүү иш-аракетинин репродуктивдүү деңгээлине ылайык. Андыктан
айтып берүү учурунда алган маалыматтарды окуучулар бир аз пассивдүү кабыл алса, анда сабакта аны колдонууну өтө эле
көбөйтүү керек эмес.
Мектеп лекциясы. Оозеки методдун бул түрү чоң мазмундуу көлөмдөгү жана логикалык түзүүнүн татаал, себептикнатыйжалык байланыштарды жана корутундуларды аныктоону, далилдерди талап кылган материалды баяндоону божомолдойт. Адабият сабагында экологияны окутуу методу катары лекциянын максаты болуп, окуучулардын маалыматтын ар түрдүү
булактарынан иштелбеген түрдө алууга мүмкүн болбогон маалыматтарды жана билдирүүлөрдү баяндоо кызмат кылат.
Айтып берүүгө салыштырмалуу лекцияда теориялык материал узак убакытка чейин баяндалат. Лекцияга болгон негизги талап – факт материалдын жана корутундунун бүтүндүгүн сактоо. Факт материалсыз лекция абстракттуу мүнөзгө ээ,
корутундусуз анын теориялык деңгээли төмөндөйт.
Лекция проблемалык баяндоо мүнөзүнө ээ болушу мүмкүн. Муну менен бирге мугалим факттарды констатациялайт,
аны салыштыруу илимде чечилбеген көйгөйлөр бар экенин билдирет. Берилген методду колдонуу окуучулар тараптан проблеманын чечимин өз алдынча издөөнүн ар түрдүү деңгээлин карайт; алардын ой-жүгүртүү өз алдынчалыгына, мугалимдин
окуучуларды болжолдуу жоопторго тартуусу, жаңы окуу маалымат боюнча ой-жүгүртүүгө аргасыз кылган суроолорду
берүү менен түрткү берет.
Мектеп лекциясы адабият сабагында окутуу методу катары негизинен жогорку класстарда колдонулат, анын узактыгы
30 мүнөттөн ашпайт. Ал окуучуларга карата суроолор менен аралашат, окуу материалын баяндоо темпи жай, көбүрөөк кайталоо жана жалпылоо керек, мазмун логикалык бөлүктөргө бөлүнөт. Окуучулар дептерлерине жазууга тийиштүүнү так
бөлүү жана кайталоо пайдалуу.
Лекциянын эффективдүүлүгү көп мезгилде окуучулардын иш-аракетин уюштуруу менен аныкталат. Лекциянын планын, негизги жоболорду жана жыйынтыктарды жазуу боюнча окуучулардын ишин атайын ойлонуу жана уюштуруу керек,
бул көңүлдү маанилүү нерсеге акцент жасоого мүмкүндүк берет жана жаңы материалды аң-сезимдүү кабыл алууга жардам
берет. Лекцияда экологиялык көргөзмө куралдарды, компьютердик презентацияларды, класстык доскада экологиялык терминдерди, экологиялык цифралык маалыматтарды, жазуучулардын, акындардын аттарын жазууну колдонуу чоң мааниге ээ.
Аңгемелешүү – билимди трансляциялоонун диалогдук формасы. Аңгемелешүү адабият сабагында экологияны окутуу методу катары мугалимге окуучулар менен кайтарым байланышты бат түзүүгө – окуучулардын билимдер жана түшүнүктөр
чөйрөсүн ачууга, билимди өздөштүрүүнүн сапатын жана кемчиликтерин аныктоого, керек болгондо окуу процессин коррекциялоого мүмкүндүк берет. Аңгемелешүү маанилүү деңгээлде билимди систематизациялоого жана жалпылоого жардам берет.
Аңгемелешүү үчүн суроолорду так түзүү абзел, алар өз ара логикалык жактан байланышуусу керек. Бул учурунда суроолор менен тапшырмалар бардык окуучуларга даректелет, ал эми айрым окуучулар гана өз каалоосу боюнча же мугалимдин көз карашы боюнча жооп беришет.
Жогорку класстарда көбүнчө изилдөө аңгемелешүүсү колдонушат. Анын маңызы бир катар окуу-тарбиялык маселелерди окуучулардын сабакта, кружоктордо жана экскурсияларда өз алдынча чечүүсүнө алып келет
Изилдөө аңгемелешүүдө байкоону уюштуруу же эсте жаратылыш жөнүндө түшүнүктөрдү мобилизациялоо керек,
андан кийин байкап жаткан объекттердин маанилүү белгилерин бөлүү жана алардын өз ара байланышын түзүү керек.
Изилдөө аңгемелешүүдө дедуктивдүү ыкма да мүмкүн. Мисалы, эгер окуучулардын курчаган чөйрө шартта организмдин өз ара байланышы жөнүндө жалпы түшүнүгү бар болсо, анда аңгемелешүүнү жаратылыштагы байланыштарды
көрсөткөн так мисалдардын жардамы менен өткөрсө болот. Ушул эле мезгилде мугалимден суроону коюуда туура ырааттуулукту түзүү, окуучулардын ой, иш-аракетин керектүү нукка багыттоо менен аларды так формулировкалоо көндүмү талап
кылынат. Методдун чегинде киришүү, түшүндүрүү, жалпылоо аңгемелешүүлөрү айырмаланат.
Эвристикалык аңгемелешүүдө кээде дискуссиялар пайда болот. Алар маанилүү деңгээлде окуучулардын ойжүгүртүүсүнүн өз алдынчалыгынын өнүгүшүнө таасир берет, аларды далилдөөгө жана өз оюн коргоого, башкалардын ойпикирине токтоо мамиле кылууга үйрөтөт, окуучулардын коммуникативдик көндүмүнүн өнүгүшүнө жардам берет.
Дискуссия – бул ойлор менен максаттуу багыттагы алмашуу жана анын ийгилиги изилдөөчү көйгөйдүн актуалдуулугунда турат.
Проблема – эгер, окуучулар үчүн инсандык жактан маанилүү маселе талкууланып жатса, алардын жандуу кызыкчылыгын жаратат. Мисалы, бак-дарактарды кыюу, шаардагы жана кичирайондордогу тыгыз курулуш көйгөйү же автомаги-
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стралды куруунун пайдалуулугу, кен иштетүү, Ысык-Көлдүн булганышы, мөңгүлөрдүн эрши ж.б.у.с. Дискуссиянын
жүрүшүндө окуучуларга алардан баалуу ойлорду талап кылган жана көз караштык мааниси бар жыйынтыктарга алып келген суроолорду сунуштоо маанилүү. Дискуссиянын баалуулугу анын жүрүшүндө окуучуларда тигил же бул жоболордун
тууралыгында белгилүү ишенимдердин калыптануусунан турат. Мындай ыкма окуучуларда илимий көз карашынын калыптануусуна олуттуу таасир берүүгө, аларды өнүктүрүүгө жана тарбиялоого мүмкүндүк берет.
Окутуунун көрсөтмөлүү методдорунда билим булагы катары изилдөө объектисинин образы (же анын элеси) кызмат
кылат.
Дидактикада жана окутуунун методикаларында көрсөтмөлүү методдорун классификациялоонун ар түрдүү ыкмалары бар:
 окуу куралынын жаратылышы боюнча – демонстрациялык методдор (тажрыйба же эксперименттин натыйжаларын
көрсөтүү, табигый объекттерди көрсөтүү), иллюстративдик (сүрөттөөчү окуу куралдарын колдонуу). Иллюстративдик методдор кээде окутуунун сүрөттөө каражаттарын (сүрөттөр, схемалар, моделдер, карталар, репродукциялар) колдонуу менен методдорго жана видеометоддорго (окуу фильмдерин, кинофильмдердин үзүндүлөрүн, видеофильмдерди, медиакаражаттарды жана башка экрандык-үндүү каражаттарды көрсөтүү) бөлүнөт;
 иштин мүнөзү боюнча – мугалимдин көргөзмө тажрыйбаларды көрсөтүүсү; окуучулардын көргөзмө курал (таблицалар, карталар, атластар, табигый объекттер, моделдер) менен иши.
Көрсөтмө куралдардан видеоматериалдарды көрсөтүү кеңири колдонулат.
Видеоматериалдарды (кинофильмдерди, слайддарды ж.б.) көрсөтүү учурунда маалыматтын негизги булагы – окуу
фильминин мазмуну. Материалды максаттуу багытта кабыл алуу үчүн, фильмди көргөзүүгө чейин мугалим окуучулар үчүн
экологиялык бир катар суроолорду жана тапшырмаларды түзүп коюу керек. Ошол себептен ага видеоматериалдын мазмуну
менен алдын ала тааныштыруу маанилүү. Фильмди окутуунун каражаты катары колдонуу пайдалуу экени ишеничтүү болушу фильмди көрсөтүүнүн дидактикалык милдеттерин, анын сабак структурасында ордун (кайсы этапта ал көргөзүлүшү
керек) аныктоо керек. Ошондой эле фильмди көрсөтүү кандай уюштурулушун (бүтүн же үзүндүбү) чечиш керек. Анткени,
методисттер Н. Ишекеев жана С. Батаканова белгилегендей: «кинонун бардыгы эле көрсөтмөлүүлүк үчүн окуу фильми катары тартылбайт, жалпы массага арналат» [2, -185-б.].
Фильмди алдын ала көрүү мугалимди кээ бир жагымсыз кокустуктан сактайт. Мисалы, фильм окуучулардын жаш курак өзгөчөлүктөрүнө жооп бербеши, анын мазмуну экологиялык билим берүүнүн учурдагы мазмунга ылайык келбеши же
сабактын милдеттерине жооп бербей калышы мүмкүн.
Фильмдин аягында окуучулардын көңүлүнө алдын ала сунушталган суроолор жана тапшырмалар боюнча фильмди
талкулоо уюштурулат.
Окутуунун практикалык методдору окуу маалыматынын булагы катары окуучулардын практикалык иш-аракети
болгондугу менен мүнөздөлөт. Бул методдор сабакта практикалык же өз алдынча иштерди аткарууда колдонулат.
Практикалык методдор ошондой эле экскурсияларда, сабактан жана класстан тышкаркы иштерде кеңири колдонулат.
Практикалык методдун ар бир түрү катар этаптардан өтөт: иштин максатынан келип чыккан суроону түзүү; техникалык жана уюштуруу инструктажы; ишти аткаруу; жыйынтыктарды белгилөө; коюлган суроого жооп берүүчү жыйынтыктар;
сабактагы өз иши жөнүндө билдирүү же отчет.
Сабакта жана экскурсияларда көбүнчө изилдөө объектерин билүү жана аныктоо, байкоо жүргүзүү (узак жана кыска
мөөнөттүү), эксперименти жүргүзүлөт.
Байкоо – жаратылыш объектисин же кубулушун максаттуу багытта кабыл алуу. Байкоо узак мөөнөттүү (феноменологиялык) жана кыска мөөнөттүү (сабакта, экскурсияларда өткөрүлөт) болот. Окуучулардын экологиялык кубулушту изилдөө
боюнча максаттуу багыттагы иш-аракети индивидуалдуу түрдө, ошондой эле окуучулардын чоң жана кичине топторунда
уюштурулушу мүмкүн.
Байкоонун тематикасы окуу материалынын мазмунуна көз каранды. Байкоону өткөрүү методикасы окуучулардын жаш
курак өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен уюштурулат. Мисалы, жалпы билим берүү мектебинин окуучулары үчүн (7-9класстар) байкоонун негизги максаты жаратылыш чөйрөсүнүн абалын баалоо, жаратылыш кубулуштары ортосундагы себептүү-натыйжадагы байланыштарды ачуу болгон жаратылышта өткөрүү пайдалуу, ал эми жогорку класс окуучулары үчүн
тапшырмалар татаалыраак мүнөзгө ээ болушу мүмкүн: закон-ченемдүүлүктөрдү аныктоо, жаратылыш кубулуштарын прогноздоо жана моделдештирүү.
Байкоо жаратылыштагы байланыштарды изилдөөдө алмаштыргыс нерсе. Таанып-билүү иш-аракетинин мүнөзү боюнча
иллюстративдик, толук эмес издөөчүлүк жана изилдөөчүлүк байкоолор болуп бөлүнөт.
Иллюстративдик байкоо окуучуларга жаратылыш объекттеринин түзүлүшүн же экологиялык кубулуштардын маңызын
өз алдынча түшүнүү татаал болуп, мугалимдин жардамы же окуу китебине кайрылуу керек болгон учурларда колдонулат.
Мындай абалда мурун алынган көрсөтмөлөр такталып, байкоо жолу менен конкреттештирилет.
Толук эмес издөөчүлүк байкоо окуучулардын таанып-билүү иш-аракетин кыйла активдештирет, анткени билимге ээ
болууда өз алдынчалыктын жогорку деңгээлин божомолдойт.
Изилдөөчүлүк байкоо көбүнчө жаратылышка болгон экскурсияларда же кабинет шартындагы окуучулардын окууизилдөөчүлүк иш-аракетин уюштурууда класстан тышкаркы иште колдонулат.
Окуучулар байкоонун максатын так түшүнүп, байкап жаткан кубулуштун маңызын жана ырааттуулугун көрө билүүсү
маанилүү. Байкоо жүргүзүү учурунда окуучулар алган бардык маалыматтар байкоо күндөлүгүндө так белгиленип, андан
кийин жыйынтыкты формулировкалоо максатында иштелип чыгып, интерпретацияланат.
Айлана-чөйрөнү таанып-билүү процесси жөнөкөй эмес. Ал сезимдик кабыл алуудан башталат. Бирок, жаратылыштын
көптөгөн кубулуштарын түз кабыл алууга мүмкүн эмес. Көбүнчө бала аң-сезиминде, объект тууралуу же жалпы жаратылыш
кубулуш тууралуу, сезимдик таанып-билүүнүн негизинде абстракттуу, жалпыланган түшүнүктү «куруу», өздөштүрүүчү
кубулуштун схемасын түзүү талап кылынат. Бул маселелерди ийгиликтүү чечүүдө окутуунун ийкемдүү методдорун туура
тандап алуу керек, качан гана мугалим классты уюштурганда жана аны колго алганда, окуучуларды ой-жүгүртүүгө жана
иштөөгө мажбур кылганда гана окутуу натыйжалуу болот.Ошондой ыкмада гана, экологиялык маданияттын негизин жана
экологиялык аң-сезимди калыптандырууда, окуучулардын жаратылыш чөйрөнүн абалы үчүн жоопкерчиликти тарбиялоонун ийгиликтүүлүгүнө үмүт кылса болот.
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АДАБИЯТ САБАГЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК МАДАНИЯТЫН
КАЛЫПТАНДЫРУУНУН МАЗМУНУ
Бектуров Т.М.
Бектуров Туйгун Муктарович – улук окутуучу, магистр, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Аннотация: Экологиялык маданият инсанды коом тараптан аныкталган идеалга ылайык келген анын өзүнчө сапаттарын
калыптандыруунун негизинде өсүп келе жаткан муунду тарбиялоодо негизги орундардын бирин ээлөөсү тийиш. Бул бардык
рангдагы жана деңгээлдеги мугалимдердин иши, себеби тарбия берүү бүтүн процесс болуп саналат. Экологиялык маданиятты калыптандырууда, биз, өзүбүздүн каада-салтыбызга таянышыбыз керек. Ал эми ошол элдик экологиялык маданият
жөнүндө салттык идеялар ар качан адабий чыгармаларда чагылдырылып келген.
Аннотация: Экологическая культура должен иметь главную роль в воспитании подрастающего поколения на основе
формирования отдельных качеств, соответствовавшая определенному идеалу личность со стороны общества. Это работа учителей всех рангов и уровней потому, что воспитание является целостным процессом. В формировании экологической культуры, мы должны опираться на свои традиции и обычаи. Традиционные идеи о народной экологической культуре
всегда отражались в литературных произведениях.
Түйүндүү сөздөр: билим, инкультурациялоо,экологиялык маданият, кыргыз адабиятын окутуу процесси, баалуулук, ишаракет.
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Билим коомдун социалдык-маданий өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ушунун негизинде анын негизги
социалдык-маданий функцияларын аныктап алууга болот. Алар адамзат тарбынан топтолгон атайын тажрыйба жана жалпы
фрагменттерди, ошондой эле коомго карата социалдык жана маданияттык адекваттуулуктун нормаларын жана эрежелерин,
социалдык-функционалдык ролду өздөштүрүү чегинде натыйжалуу иш-аракеттин билим, ык жана көндүмдөрдү трансляция
аркылуу окуткан инсандын социализациялоо жана инкультурациялоо милдеттерин чечүүгө багытталган.
Инсанды билим жана тарбия берүү процессинде инкультурациялоо аны коом маданиятынын «жемиши» катары калыптандырат, аң-сезимине баалоочу жана жүрүм-турум стереотиптерин жана көндүмдөрүн, маданий үлгүлөрдү киргизет,
ошондой эле анда ошол маданияттык үлгүлөрдү коомдук маданияттын нормалары, эрежелери жана салттары нугунда алууга, колдонууга жана интерпретациялоого окутулган маданият «керектөөчүсүн» тарбиялайт. Ал коомдун муктаждыгына
адекваттуу инсанды калыптандырат.
Албетте, биздин билим берүү системабызда өсүп келе жаткан муундун илимий, маданияттык жана руханий жактан
өнүгүүсү үчүн потенциал бар жана козголгон көйгөйлөрдү чечүүдө, биринчиден, Кыргыз Республикасынын билим берүү
системасынын аныкталган жетишкендиктерине, оң тажрыйбасына жана терең тарыхый салтына таянуу керек.
Кээ бир педагогдор педагогикалык процессти деидеологизациялоону окуучу жаштарды тарбия ишинен бошотуу катары кабыл алган учурлар кездешет. Мунун негизинде мекенге болгон сүйүү, законду сыйлоо, жаратылышты сүйүү,
адептүүлүктү калыптандыруу маселелери методикалык колдонмолордо жана окуу куралдарында талап кылбай калды. М.И.
Шилова «жакшы тарбияланган балдар – эненин кубанычы, мугалимдин сыймыгы».-деп абдан туура белгилеген [7, 3-б.].
Окуучулардын тарбиялуулугу – билим жана тарбия берүү процессинин эффективдүүлүгүнүн негизги көрсөткүчү.
Экологиялык маданият инсанды коом тараптан аныкталган идеалга ылайык келген анын өзүнчө сапаттарын калыптандыруунун негизинде өсүп келе жаткан муунду тарбиялоодо негизги орундардын бирин ээлөөсү тийиш. Биз аны калыптандырууда бардык жоопкерчиликти табигый илимдер сабагынын мугалимдерине гана жүктөөгө тийиш эмеспиз, бул бардык
рангдагы жана деңгээлдеги мугалимдердин иши, себеби тарбия берүү бүтүн процесс болуп саналат жана анын бөлүнүшү
болгону шарттуу мүнөзгө ээ деп эсептейбиз.
Эксперимент учурунда жүргүзүлгөн сурамжылоонун негизинде мугалимдердин көпчүлүгү экологиялык маданиятты
калыптандыруу адабият сабагынын мугалимдерине тийиш эмес, бул милдет табигый илимдер сабагынын мугалимдерине
гана тиешелүү деген пикирлерин билдиришкен. Бул жаңылыш көз караш.
Өндүрүштүк ж.б. технологиялардын таралышы бир гана жаныбарларга, өсүмдүктөргө карата эмес, ошондой эле адамдар үчүн да негизсиз катаалдык. Жалпы жана өздүк жашоого карата керектөө мамилесинин приоритетин окуучуларда
адабият сабагы аркылуу боорукердик, өзүн-өзү чектөө, жаратуу сыяктуу сапаттарды тарбиялоо менен, алардын
адептүүлүгүнүн фундаменталдык негиздерин бекемдөө аркылуу төмөндөтүүгө болот. Н.С. Дежникова: «өзгөчө көйгөй болуп балдарда сезим чөйрөсүн өнүктүрүүгө түрткү болгон ылайыктуу технологияларды иштеп чыгуу саналат. Бул баалуулуктарды өздөштүрүү өспүрүмдөрдүн жаратылыш менен, өзү менен жана башка адамдар менен бирдикте жашоо тууралуу
илимге, ошондой эле өспүрүмдөрдү окуткан жана аларды экологиялык багыттагы практикалык иш-аракетке кошкон методдорго жетишине жардам берет,-деп эсептейт» [2, 12-б.].
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Окуучулардын жаратылышка карата адептүү мамилесин калыптандыруу көйгөйүн дүйнө жүзүнүн окумуштууларынын
көпчүлүгү активдүү талкулоодо. А. Моронинин көз карашы боюнча: «мектептин милдети балага жаратылыш чөйрөсү менен
туураа мамиле түзгөнгө жардам берүүгө аракет кылуудан турат» [5, 189-б.].
КМШ, Канада, Англия, Швеция ж.б. өлкөлөрдө экологиялык билим берүүсүнө приоритеттүү болуп сабактын туура
жаратылышта өтүүсү, негизин жаратылышты эмоционалдуу кабыл алуу түзгөн экологиялык оюндар, атайын бөлүнгөн
күндөр жана проекттүү жумалар эсептелинет. Германияда ар бир адамдын жаратылышка карата жүрүм-турумдарына мисалы, таштандыны кайра иштетүү көйгөйүнө чоң маани беришет. Россияда 1990-жылы экологиялык билим берүү системасында демилгелер, каржы, негизги багыттар, максаттар аныкталган «айлана-чөйрө боюнча билим берүү тууралуу» улуттук
закон кабыл алынган.
Өлкөбүздөгү экологиялык маданиятты калыптандыруунун мазмунун жана технологиясын алсак, биз өзүбүздүн каадасалтыбызга таянышыбыз керек. Ал эми ошол элдик экологиялык маданият жөнүндө салттык идеялар ар качан адабий чыгармаларда чагылдырылып келген. Учурда окуучуларды жаратылышка карата жооперчиликтүү мамиле кылууга тарбиялоодо ошол элдик баалуулук багытты эске албастан көпчүлүк окумуштуулар өнүккөн өлкөлөрдүн жетишкендиктерин толугу
менен өздөштүрүп алууну максат кылышат. Албетте, ал жетишкендиктердин керектүүсүн алуу керек. Бирок, өнүккөн
өлкөлөрдүн билим берүү системасында эффективдүү өздөштүрүлгөн нерсе биздин кыргыз мектептерине дайым эле туура
келебербесин эске алуу керек.
С. Дежникова экологиялык тарбиянын маңызын жаратылыш, башка адамдар менен, өзүнүн ички дүйнөсүнүн рефлексия жолу менен өз ара мамилешүүсүндө маданияттын субъекти (интеллектуалдык, сезимдик, этикалык) катары инсандын
өнүгүүсүндө көрөт [2, 52-б.]. Бул позицияда экологиянын мазмундук мааниси бир гана биологиялык билим менен гана
чектелбестен, адамдын айлана-чөйрө менен болгон табигый жана социалдык аракеттешүүсүнүн тажрыйбасынын жана билимдеринин (гуманитардык, техникалык, табигый) синтези катары түшүндүрүлөт.
Улуу орус педагогу К.Д. Ушинский тарбия бир гана билимдин кеңейишине гана эмес, ошондой эле адамдын ишенимине да таасир этүү керектигин дайым белгилеп турган [1, 592-б.]. Б.Г. Иоганзендин ою боюнча экологиялык тарбия адамдын коом жана жаратылышка көз карандылыгын, айлана-чөйрөдөгү сулуулукту баалаганды жана замандаштарынын, ошондой эле келечектеги муун алдында жарандык жоопкерчилик сезимине ээ болууну жакшыртуу жана сактоо керектигин
түшүнгөн бардык тараптан өнүккөн инсанды калыптандырууну билдирет [4, 3-б.].
Демек, кыргыз адабиятын окутуу процессинде калыптануучу экологиялык маданияттын деңгээли жаратылыш жөнүндө
билимдин өздөштүрүлүшү, ишенимдин калыптануусу, этикалык жана эстетикалык сезимдер, практикалык иш-аракет менен
мүнөздөлүүсү тийиш.
С. Дежникова көптөгөн окуучулардын айлана-чөйрө менен болгон мамилешүү маданияты өтө төмөн деңгээлде экенине көңүл бурат. Алардын жаратылышты кабыл алуусу антропогендик таасир этүү объектиси сыяктуу түшүнүктөр менен
гана чектелет. Ошондуктан, көп мезгилде жаратылыш кенине карата керектөөчүлүк мамилеси менен бирге аяр мамиле кылуу, зарылчылык түшүнүгү ошондой эле жоопкерчиликтүү баарлашуусу менен коштолбойт. Ал жаратылыш жана адамзат
үчүн аталган экологиялык коркунуч синдрому окуучулардын экологиялык сабаттуулугунун маңызын адамдардын ишаракетинин терс натыйжалары жөнүндө билимдер менен азыктанганын белгилейт [2, 52-б.]. Муну биз тараптан жүргүзүлгөн
эксперименттик иш да далилдеп отурат. Эксперимент учурунда жогорку класс окуучулары да куурчаган дүйнөнүн тагдыры
үчүн өздөрү экологиялык прогноз түзүшкөн. Кээ бир окуучулар атомдук станциялардын авариялары, метеориттер менен
кагылышуу, күндүн өчүшү, ядердик согуш, Ысык-Көлдү булгоо, арча-карагайларды кыюу ж.б. пессимисттик прогноздорун
көрсөтүшкөн. Пессимисттик прогноздордун көптүгүндө адамдын жер бетинде андан ары жашоосунун оптимисттик вариантынын жоктугу берилген. Бул болсо, окуучулардын экологиялык маданиятынын калыптануу процессинин эффективдүүлүгүн төмөндөдөт.
Экологиялык маданияттын негизин төмөнкү компоненттер түзөт: билим, жаратылышка карата жашоонун жана сулуулуктун булагы катары эмоционалдык-баалуулук мамиле жана айлана-чөйрөнү калыбына келтирүү жана коргоо боюнча
практикалык иш-аракет.
Биз экологиялык маданиятты калыптандыруу процессинин мазмунунун маселесин кароодо системалык ыкманы колдонуу оң натыйжаны камсыз кылышы мүмкүн деп эсептейбиз. И.Т. Суравегина экологиялык билим берүүдө системалык
ыкманы ачууну төмөнкү маалыматтык аспекттердин жардамы менен карайт:
«Илимий - айлана-чөйрөгө карата таанып-билүү мамилени камсыз кылат. Ал табигый, социологиялык жана технологиялык закон-ченемдүүлүктөрдү, жаратылыш, адам, коом жана өндүрүүнү алардын өз ара байланышында мүнөздөлгөн теорияларды жана түшүнүктөрдү камтыйт. Илимий билимдер жердин экологиялык бөлүнбөстүгүн, жаратылыш системаларынын
бүтүндүгүн, алардын начарлоосун түшүнүүдө негиздүү болуп саналат;
Баалуулук - жаратылыш чөйрөсүнө карата адептик жана эстетикалык мамилесин калыптандырат ашыкча рациоалдуулукту жана керектөөчүлүктү жеңет.
Бир гана айлана-чөйрөнүн сулуулугун көрүү гана эмес, ошондой эле аны менен суктануу жөндөмү муну менен бирге
айлана-чөйрөнү кайра калыбына келтирүү жана коргоого болгон колдон келген салымын кошууга даярдыгы калыптанат;
Нормативдик - экологиялык мүнөздөгү тапшырмалар жана тыюулар, нормалар жана эрежелер системасына ээ болууга,
жаратылыш чөйрөсүндө коомго каршы жүрүм-турумдун ар кандай көрүнүшүнө болгон келишпестикке багытталат;
Иш-аракеттик - экологиялык мүнөздөгү таанып-билүү, практикалык жана чыгармачылык билимдин калыптануусуна,
эрк сапатынын өнүгүүсүнө багытталган адамдардын иш-аракетинин түрлөрүн жана ыкмаларын камтыйт. Экологиялык
көйгөйлөрдү чечүүдө активдүүлүктү көрсөтүү зарылчылыгы жана жөндөмү эсептелинет»[4, 49-б.].
Биздин көз карашыбыз боюнча экологиялык маданиятты калыптандыруу процессинин мазмуну адам менен жаратылыштын жогорку адептүүлүк мамилешүүнүн негизин калыптандыруу үчүн өбөлгөлөрдү түзүү менен бирге жогоруда белгиленип кеткен аспекттерди чагылдырууга тийиш.
Уюштуруу эксперименталдык иш процессинде биз адабияттын ар түрдүү түрлөрү жана жанрлары сунуштаган экологиялык мамиленин моделдеринин, эталондорунун, нормаларынын «системасын» түздүк. Бул болсо жогорку класс окуучуларынын экологиялык маданиятын калыптандыруунун мазмуну катары кызмат кылат.
Биз үч моделди бөлүүнү туура көрдүк:
- биринчи – «түпкү»: «адам-жаратылыш» байланышы тыгыз мүнөзгө ээ, аниматикалык, тотемдик түшүнүктөрдөн, диний
көз караштардан түзүлөт. Ал миф, уламыш, жомок, тамсил ж.б. чагылдырылат.
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- экинчи – «моралдык-эстетикалык»: адамдын жаратылышка карата мамилеси анын кооздугун, сонундугун сезүүдөн жана
рухий баалуулугун түшүнүүдөн түзүлөт. Жаратылыш – ага ынтаа менен кызмат кылгандар үчүн тынчтыктын жана
жашоонун булагы. Бул моралдык-эстетикалык принцип жаратылыш жөнүндө жазылган кыргыз поэзиясында жана көркөм
чыгармалардагы пейзаждык сүрөттөөлөрдө чагылдырылган.
- үчүнчү – «эмоционалдык-этикалык»: Адам курчаган дүйнөнү жана жаратылышты көбүнчө аны коргоого, чыңдоого жана
байытууга түрткү берген адептик баалуулук катары кабыл алат. Экологиялык мамилешүүнүн бул модели көп убакытта жаратылыш жөнүндөгү (экологиялык темадагы) адабий чыгармалардагы каармандардын мүнөз, сапаттарында чагылдырылат.
Биз үчүн курчаган дүйнөгө, жаратылышка карата мамиленин сезими позитивдүү болуусу абдан маанилүү. Жаратылыш
менен баарлашуунун кубанычын сезүү шартында, окуучунун жаратылышка адептик, рухий баалуулук катары жоопкерчилик мамилеси бышыкталат.
Ошол себептен табият таануу адабиятынын, мектепте окутулган жаратылыш жөнүндө классиктердин чыгармаларынын
негизги милдети – «жаратылыш сезимин» тарбиялоо. Анда Ата-Мекенге, адамдарга, жанында жашагандарга, бардык
жандыктарга карата сүйүү сезими, алардын тагдыры үчүн жоопкерчилик топтолгон.
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БАЙЛАНЫШТУУ КЕПТИ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ НЕГИЗДЕП ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ
Бийгелдиева Н.А.
Бийгелдиева Нуржан Абдыгуловна – п.и.к., доцент, С. Нааматов ат. НМУ, Нарын ш.
Аннотация. Макалада орто мектепте байланыштуу кепти компетенттүүлүккө негиздеп окутуунун методикасы, формасы, каражаты иштелип чыгып, сунушталды.
Түйүндүү сөздөр: байланыштуу кепти компетенттүүлүккө негиздеп окутуу, окутуунун методикасы, формасы, каражаты, оозеки кеп,жазуу кеп, практикалык иштердин методу, интерактивдүү окутуу методу, интеграцияланган сабак,компьютердик тармак, медиа билим берүү, интерактивдик булак.
Орто мектепте байланыштуу кепти компетенттүүлүккө негиздеп окутууда методикалык ыкмалар канчалык туура колдонулса, берилген материалды окуучулар ошончолук жакшыөздөштүрүшөт. Мына ошондуктан мугалим анын методунан
туура пайдалана билүүгө тийиш.
Байланыштуу кепти окутууда бир эле метод колдонулбайт, бериле турган темага, класстагы окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнөжараша ар түрдүү метод колдонулат, аны компетенттүүлүккө негиздеп окутууда төмөнкү эки түргө бөлөбүз:
1. Оозеки кепти окутуунун методу;
2. Жазуу кепти окутуунун методу.
Төмөндө аларды окутуунун методикалык ыктарын таблица түрүндө көрсөтөбүз:
Оозеки кепти окутуунун методу
- мугалим тарабынан оозеки түшүндүрүү методу ( баяндап түшүндүрүү, далилдөө, лекция методу ж.б.);
- суроо-жооп түрүндөгү аңгеме методу (кайталоо түрүндөгү, текшерүү түрүндөгү методу);
- китеп менен иштөөнүн методикалык ыкмалары (окуу методу);
- окуганын айтып берүү методу;
-тилдик материалдарга оозеки талдоо жүргүзүү методу ж.б.
Жазуу кепти окутуунун методу
чыгармачылык методдор жана методикалык ыкмалар (жат жазуу, дилбаян, изложение жазуу, диаграмма, схема түзүү ж.б.)
жазуу түрүндө талдоо жүргүзүү методу (жазуу түрүндөгү көнүгүүлөрдү аткаруу ж.б.);
көчүрүп жазуу методу (адабий чыгармалардан, окуу китептерден, массалык-маалымат каражаттардан ж.б.)
байкоо методу (экскурсиядан байкагандарын жазууж.б.);
Орто мектепте байланыштуу кепти компетенттүүлүккө негиздеп окутууда практикалык иштердин методужана интерактивдүү окутуу методу - байланыштуу кепти компетенттүүлүккө багыттап окутуунун башкы багыттарынын бири.
Практикалык иштердин методу окуучуларды тилдик материалдар боюнча оозеки, жазуу түрүндө талдоо жумуштарын
аткарууга, адабий чыгармалардан, массалык-маалымат каражаттардан, окуу китептерден тексттерди талдоого үйрөтөт.
Окуучулардын өз алдынча иштей билүүлөрү аларга билим жана тарбия берүүдөгү олуттуу иштерден болуп саналат. Ар бир
окуучунун алган билиминин өсүшү, анын өзүнчө иштей билиши мугалимдин жетекчилигине байланыштуу. Мектеп тажрыйбасында, окуучу канчалык өзүнчө иштөөнү туура уюштура алса, анда анын билим деңгээли да ошончо жогору болот.
Интерактивдүү окутуу методуэне тилин окутууга карата коммуникативдик ишмердүүлүк мамиле, интерактивдуү
окутуудагы окуучулардын тынымсыз өз ара баарлашуулары, карым-катнаш жасоо менен пикир алышуулары аркылуу ишке
ашырылат. Бул багытта окутуу ишин уюштуруу үчүн атайын зарыл шарттарды түзүү зарыл. Мындай учурда окуучулар
-
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өзүн-өзү, коомду жана дүйнөнү таанып билүү менен турмушка карата болгон туура көз караштарын калыптантат жана
предметтик компетенттүүлүктөргө ээ болушат. Ал үчүн байланыштуу кепти компетенттүүлүккө негиздеп окутууда интерактивдик методду колдонуу зарыл. Интерактивдик метод менен окутууда көп жактуу коммуникативдүүлүк, жагымдуу
психологиялык кырдаал, окуп-үйрөнүүгө атайын ыңгайлуу педагогикалык шарттар түзүлөт:
- окуучулар өздөрүн эркин сезип, “туура эмес жооп берип алам” деген коркунучтан алыс болуп, активдүүлүктөрү артат;
- ар бир окуучу өзүнүн жөндөмүн, шыгын, билимин көрсөтүүгө далалаттанат;
- жуп менен, топ менен иштегенге машыгышат;
- мугалим менен, бири-бири менен тыгыз карым-катнашта пикир алышуу ишке ашат;
- окуучунун сынчыл ой жүгүртүүсү калыптанат;
- тапшырманы аткарууда бири-биринин тажрыйбаларын пайдаланууга, жаңы идеяларды жаратууга шарт түзүлөт;
- мугалим багыт берип, окуучу менен достук мамиледе болот.
Байланыштуу кепти интерактивдүү метод менен окутуунун айрым ыкмалары:
- макала же репортаж жазыш үчүн кайсыл стилди колдонорун айтып бере турган журналистти чакыруу жана аны менен
суроо-жооп уюштуруу;
- окуучулар жазган ырларын класс алдында окутуу жана дубал газетага чыгаруу;
- жат жазуу, баяндама, дилбаяндардын түрлөрүн практикалоо;
- дебат уюштуруу;
- адабияттын окуу программасы боюнча бир драманын сценарийин даярдап, класска көрсөтүү;
- ар бир сабактын башында өтүлгөн темага ылайык 5-10 татаал сөздү кебинде пайдалануу үчүн доскага жазып илип
коюу, ал сөздөр жыйналып отуруп, окуучунун сөздүгү пайда болот;
- мугалим кызыктуу аңгемени аягына чейин окубайт, анны окуучулар үйдөн окуп келиши керек;
- газетадагы макалар менен окуучуларды иштетүү ж.б.
Окуучулардын байланыштуу кебин өнүктүрүү үчүн түзүлгөн иштин мазмунун аныктоодо, алар мектепке кандай коммуникативдик - кептик билгичтиктери менен келишерин, окуучулардын байланыштуу кебин өнүктүрүүнүн кандай тенденциялары бардыгын тактап алуу зарыл.
Жалпы билим берүү-коомдук-социалдык көрүнүш. Коом өнүккөн сайын ал да өнүгүүдө болуп, жаңылануу процессине
учурайт. Бүгүнкү предметтик билим берүү формасы, мазмуну, колдонулган метод-ыктары, каражаттары боюнча да олуттуу
жаңыланууда.
Кыргыз Республикасынын орто мектептеринде предметтик билим берүүнү жаңылоонун концепцияларында өсүп келе
жаткан муундарды улуттук маданият, элдик каада-салт, ыймандык жана эстетикалык баалуулуктар менен тааныштыруу,
ошол эле учурда аны жалпы адамзаттык баалуулуктар менен айкаштыра ишке ашыруу керектиги айтылат.
Жалпы билим берүүнүн сапатын жогорулатуу - өтүлүүчү сабактын формасына, мазмунуна олуттуу өзгөрүүлөрдү киргизүү, сабак процессин мезгил талабына ылайык өткөрүү, билим берүү процессинде интеграцияланган сабактарды уюштуруу.
Элдик педагогика да, илимий педагогика да бул кубулушту айланып өтө алган эмес. Ушундан улам интеграция түшүнүгүн педагогикадагы жаңы нерсе деп айтууга болбойт. Ал дайыма болуп, окутуу, таалим-тарбия берүү иштерин коштоп
келген, коштоп жатат.
Педагогика илимине, билим берүү процессинин өзүнө кирип жаткан интеграция кубулушунун азыркы жаңылыгы мурдатан илим катары калыптанып өнүгүп, анын негизинде билим берүүнүн, окутуунун өзүнчө предмети болгон дисциплиналарды
бириктирип, бир бүтүн предмет (сабак) катары окутууга сунуш кылышында турат. Ал эми интеграциялоонун башкы максаты
окуучуларга ар түрдүү предметтерден алган билимдеринин биримдигин, билим берүүнүн кайсы предмети болбосун алар бир
бүтүндүктү түзө тургандыгын түшүндүрүүнү, жеткирүүнү көздөгөнү менен түшүндүрүлөт. Түпкү максаты – окуучуларга курчап турган дүйнөнүн биримдигин билдирүү, аларга аяр мамиле кылууга, ишмердүүлүккө үйрөтүү, көнүктүрүү.
Айтылган теорияны практикада ишке ашыруу процессинде интерактивдүү методду колдонуу натыйжалуу болот. Интерактивдүү метод – азыркы билим берүүнүн жаңы инновациялык методу. “Инновация” – эки сөздөн турган, латын тилинен
кирген термин. Термин катары бул сөздүн колдонуу чөйрөсү өтө кеңири, билим берүүдө гана эмес, өндүрүштө, илимде,
башкарууда ж.б. бүгүнкү күндө активдүү колдонулат. Негизги лексикалык мааниси өзүнөн (ичинен) өзгөрүү (жаңылануу).
Окутууга инновациялык мамиле кылуу окутуунун салттуу системасын, методдорун, формаларын жана каражаттарын танбайт, жокко чыгарбайт. Аларга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизет.
Интерактивдүүлүк – бул окуучунун жөндөм-шыгына, суроо-талаптарына негизделип, билим берүүнүн сапатын арттырууга, өркүндөтүүгө жана жаңылоого багытталган окутууга карата болгон мамиле, дидактикалык иш-аракеттердин системасы.
Бул системаны билим берүүнүн бардык структураларында:
I. Башталгыч класс 1-4 класс
II. Толук эмес орто билим 5-9 класс
III. Толук орто билим 10-11 класста колдонууга болот.
Орто мектептерде байланыштуу кепти компетенттүүлүккө негиздеп окутуудагы башкы талаптын бири – интерактивдүү методдун негизинде интеграцияланган сабакты уюштуруу.
Изилдөөбүздө Билим берүүнүн биринчи баскычы болгон 1- 4 класстын “1-класстар үчүн “Алиппе” китебине методикалык көрсөтмөлөр” иштелип чыкты. Аталган эмгекте эне тил, адабий окуу, математика, сүрөт, музыка, мекен таануу, дене
тарбия ж.б. предметтер менен интеграцияланган мазмун жатат.
Интеграцияланган сабакты окутууда жалпыланган билимдерде, билгичтиктерде, көндүмдөрдө жана ой жүгүртүүнүн
ыкмаларында окуу предметтеринин биригүүсү, интеграциясы жүрөт, баланын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрү, анын
жекечелиги өнүгөт, улуттук жана маданий үрп-адаттар тааныштырылат, окутуу менен тарбиялоонун биримдиги жаралат,
андан орто мектепте байланыштуу кепти компетенттүүлүккө негиздеп окуутунун жолдору иштелип чыгат.
Мектеп турмушунда окуучулардын байланыштуу кебин өстүрүүжумушун өтө олуттуу маселе катары карап, анын түрлөрү болгон окуучунун оозеки жана жазуу кебинин өсүшүнө айрыкча көңүл бөлүү, орчундуу милдеттерин, аткарылыш талаптарын,кебин өстүрүүгө багытталган атайын жумуштарын көрсөтүп берүү – биздин максатыбыз. Окуучулардын оозеки
жана жазуу кебин өстүрүү иши мектептердин алдына коюлган эң бир орчундуу милдеттерден болуп эсептелет.
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Окутуу тажрыйбасында окуучулардын кебин өстүрүүгө байланыштуу жазуу кеби менен оозеки кебинин арасындагы
бөтөнчөлүктөрдү мугалим эске алууга тийиш.
Жазуу кеби менен оозеки кеп өз ара тыгыз байланыштуу. Бул экөө тең ойлоонун натыйжасынан чыга турган нерсе,
алардын башкы талаптары: окуучуларды так, ачык, мазмундуу, көрктүү, туура сүйлөөгө үйрөтүү.
Окутуунун каражаты – окуу процессин натыйжалуу жүрүшүнө эң зарыл болгон билим мазмуну менен бирдикте предметтик маалыматты түзүүчү элементтердин жыйындысы болуп саналат.
Орто мектепте байланыштуу кепти компетенттүүлүккө негиздеп окутуунун каражаттарынын негизгилерине төмөнкүлөр кирет:
- мультимедиялык программалар, ар түрдүү сунуштар ж.б.;
- аудиовизуалдуу (телевидение, видеофильмдер ж.б.) үлгүлөр;
- бир сабак өтүүдө колдонулуучу каражаттар ( текст, таблица, окуу китеби, окуу куралы ж.б.);
- азыркы (массалык-маалымат булактары, компьютердик программалар ж.б.) жана келечектеги (веб-сайттар, дүйнөлүк компьютердик тармак, глобалдык билим программалар ж.б. ) багыттар.
Окутуунун техникалык каражаттарына компьютердик тармак, медиа билим берүү, интерактивдик булактар кирет.
Орто мектепте байланыштуу кепти компетенттүүлүккө негиздеп окутуунун каражаттарынын негизгилеринин ичинен
практикада көп колдонгон түрү - бир сабак өтүүдө колдонулуучу окутуунун каражаттары. Аларга текст, таблица, окуу китеби, окуу куралы ж.б. кирет.
Илимий түшүнүктөрдү кабылдоо, үйрөнүү, түшүнүк-жоболорду практикалык түрдө өздөштүрүү жөнүндөгү методикалык принципте, башкача айтканда, илимий аныктамалар конкреттүү сабактарда үйрөтүлгөндө, теориялык түшүнүктөрдү
окутууда жөнөкөйдөн татаалга, жеңилден оорго жетелеген дидактикалык эреженин талаптары сакталууга тийиш.
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КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫНА НЕГИЗ САЛГАН
ОКУМУШТУУ-ПЕДАГОГ – С. НААМАТОВ
Бийгелдиева Н.А.
Бийгелдиева Нуржан Абдыгуловна – п.и.к., доцент, С. Нааматов ат. НМУ, Нарын ш.
Аннотация. Макалада эне тилди окутууну илимий-методикалык жактан алгачкылардан болуп иликтөөгө алган, ага негиз
салган окумуштуу-педагог С. Нааматовдун эмгектери талдоого алынып, азыркы кыргыз тилин окутуунун методикасындагы орду көрсөтүлдү.
Түйүндүү сөздөр:кыргыз тилин окутуунун методикасы, окумуштуу-педагог, грамматика, байланыштуу кеп, сөз өстүрүү,
оозеки кеп, жазуу кеп, компетенттүүлүк, тил, текст, ойлоо, таанып-билүү.
Кыргыз тилин окутууну илимий-методикалык жактан алгачкылардан болуп иликтөөгө алган, ага негиз салган окумуштуу-педагогдордун ичинде С. Нааматов өзгөчө орунду ээлейт. Ал кыргыз тили боюнча алиппе жана башка окуу китептерин
иштеп чыгууга активдүү катышуу менен бирге, эне тилин окутуунун методикасына түздөн-түз кайрылып, бул маселе боюнча бир нече эмгектерди жазган. Анын «Эне тилинин методикасы» (1930), «Тилибиздин методикасы» (1932), «Балдар алиппесин окутуу методу» (1933), «Балдар алиппеси метод катары» (1934), «Башталгыч мектептер үчүн кыргыз тилинин метод
көрсөтүүсү» (1935) ж.б. эмгектери – кыргыз тилин окутуунун методикасы боюнча жазылган алгачкы эмгектерден. Окумуштуунун жазган китептери алгачкылардан болгондугу менен гана эмес, баарыдан мурда, эне тилин окутууга өзгөчө көңүл
бургандыгында.
Алгачкы болуп С.Нааматов эне тилин окутуу, үйрөтүү, сабат ачуу жумуштарын тилдин ички түзүлүшү менен эмес,
анын коомдук функциясы, адам турмушундагы орду, эң кызыктуусу тилди ойлоо менен биримдикте карап, ошол карымкатышта, байланышта окутуунун зарылдыгын белгилеген.
Окумуштуу-педагог «Балдар Алиппесин окутуу методу» аттуу эмгегин 1933-жылы жазган. Анда балага тыбышты,
муунду, сөздү, сүйлөмдү туура үйрөткөндө гана алардын маанилери түшүнүктүү болору шексиз экендиги белгиленген [4].
Алиппени окутууда керектүү материалдар катары кесме тамгаларды, алиппедеги сүрөттөрдү, табият, эмгек жана башкалар жөнүндөгү окуу-жазуу үчүн керек болгон көрсөтмөлүү куралдарды б.а. дидактикалык материалдарды эсептеген.
С.Нааматовдун “Тилибиздин методикасынан”, “Биринчи жылдыктардын тилдерин өстүрүү” жана “Кичинекей колхозчу” эмгектеринде окуу-жазууга үйрөтүү методу кыргыз мектептеринде кандай иштелүүсү керектиги көрсөтүлөт. Мугалим
бере турган сабагынын планын окуу-жазууда иреттүү колдоно турган методун ачык билүүсүтууралуу айтылат [3].
“Окуу материалдарын аңгеме, сүрөт, экскурсия, мугалимдин ангемеси, китеп ж.б алуу керек, алар көнүгүүлөр жана
билимдер менен байланыштуу болуусу шарт. Окуу жана үйрөтүү жумуштары комплекстүү материалдардан туруп, жаңыдан
үйрөтүлүп жаткан материалдар менен билимдер мурунку өтүлгөндөр менен байланыштуу өтүлүүсү керек. Окуу-жазууну
үйрөтүүдө көмөкчү материалдар колдонулат”,– деп “Биринчи жылдардын тилдерин өстүрүү” аттуу методикалык эмгегинде
көрсөткөн [3].
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С.Нааматов эне тилин окутуу, үйрөтүү, сабат ачуу жумуштарын тилдин ички түзүлүшү жана анын коомдук функциясы,
адам турмушундагы орду, эң кызыктуусу тилди ойлоо менен биримдикте карап, ошол карым-катышта, байланышта окутуунун
зарылдыгын белгилөө менен окуучуларга байланыштуу кепти компетенттүүлүккө негиздеп окутуунун башатын түзгөн.
Тил өстүрүүдө мектептин милдети катары баланын тилдеги өзгөчөлүгүн жоюуну көрсөтүп, алардын сөздөрүн өстүрүү
үчүн төмөнкү жолдорду берген:
- грамматикага карай сүйлөтүү;
- бар эмгектерди түшүнүктүү болгон тилде үйрөтүү;
- ачык түшүнүктүү терминдерди колдонтуу;
- балдарды окууга көнүктүрүү;
- өздөрүн сүйлөтүп жаздыруу;
- сүйлөгөн сөздөрүнүн ачык, даана, жеңил, туура, түшүнүктүү болушуна жетишүү;
- балдарды пландуу сүйлөөгө үйрөтүү.
“Тил өстүрүү үчүн балдар өздөрү сүйлөөсү керек. Кемчиликтер мугалим тарабынан түздөтүлүп, аңгеме иретинде айтылсын. Муну бала байкап калып, экинчи жолу сүйлөгөндө өз кемчилигин өзү жойгудай болсун”, - деп белгилеп, улуу педагог балдардын сөздөрдү ойлоп табуусу жана аны колдоно билүүсү үчүн 3 түрдүү жолду көрсөтөт:
1. Мугалим теманы айтып, мазмунду айтпай, мазмунду балдардын өздөрүнө издетүү;
2. Теманы айтуу менен катар, мазмунду бир далай орунуна чейин мугалим айтып келип, ангеменин тыянагын балдардын өздөрүнө издетүү;
3. Тамсилдер аркылуу, балдардын ойлоо-сүйлөөсүнө жетишүү [3, 24-б.]
Балдардын тилин өстүрүүдө суроо-жооп чоң орун алат. Муну экиге бөлүүгө болот: кичинекей суроо, көлөмдүү суроо.Ар бир негизги суроо берилишинен кийин, балдар ойлонуп жооп бергендей болуусу керек. Эне тил программасы негизинен төмөнкүлөрдөн түзүлүшү керек:
- балдар өздөрүнүн байкоолору, көргөндөрү, баштарынан өткөргөндөрү, иштегендери жөнүндө оозеки кеп менен көрктүү
айтып берүү;
- өзүнүн оюнун, эмгектенгенинин аткарылышы жөнүндө кыскача түшүнүк бере алуу;
- окуганын айтып берүү;
- ыр жаттоо;
- мектептин жыйналышына уюшулган түрдө катышып, ага (жыйналышта суроо берип, пикирин кыскача айта билип) сунуш
киргизе алуу.
“Биринчи жылдыктын тилдерин өстүрүү” аталышындагы эмгекте төмөндөгү методикалык сунуштар берилген:
- балдардын сөздөрүндө тактык, толуктук болсун;
- балдар заттардын аттарын билүү гана эмес, анын ар түрдүү өңүн (кызыл, көк, сары ж. б), кыймылын, убактысын (эрте,
түш, кеч) бирине-бирин тендештирүү жактарын (чон-кичине, узун-кыска, он-сол ж. б), заттардын сапатын ажырата билсин;
- оозеки сүйлөмдү туура түзө билсин;
- сүйлөмдү баш-аягы кылып айтпоо, уландыларды өз орундарына колдонуу жактары ишке ашсын;
- баланын ою менен сөзү байланыштуу болсун.
Жогорудагы сунуштар балдардын көркөмдүк (эмоционалдык) тилдерин өстүрүүнү талап кылгандыктан, алтөмөндөгү
эки жол аркылууишке ашууга тийиш:
1. Адабий тилдин көнүгүүлөрүн берүү, өздөрүнүн оюн адабий тил менен айтууга үйрөтүү;
2. Балдардын сөз ойлоп табуу жөндөмдүүлүгүн күчөтүү.
Айтылган максаттарга жетүү - балдардын сөзүн байытуу, ойлонуп туура, адабий тил менен сүйлөтүү дегендик[3, 32-б.].
С.Нааматовдун 1932-жылдагы чыккан «Тилибиздин методикасы» эмгегине окумуштуу А.Эшиев: «Бул китебинде автор байланыштуу кепти өстүрүү маселесин грамматика менен шайкеш алып барууга үндөгөн. Тил өстүрүүдө мектептин
милдети, - деп айтылат китепте, – балдардын тилдериндеги кемчиликтерди жоюу, сөз байлыгын арбытуу, грамматикалык
жакка карай сүйлөтүү. Балдарды туура окутууга көнүктүрүү, өздөрүн сүйлөтүп жаздыруу, сүйлөгөн сөздөрүн ачык, даана,
жеңил, туура түшүнүктүү айттыруу, балдар өздөрүнүн сөздөрүн оозеки да, жазуу жүзүндө да жакшы түшүнүп түзө билүү,
аларды пландуу сүйлөөгө үйрөтүү», - деп терең баалаган [7,37-б.].
Автор эмгектеринде тил жөнүндө түшүнүк берүүдө анын эки тарабына бирдей мамиле кылууну талап кылат. Башкача
айтканда, «биринчиден, тил сүйлөөчүгө түшүнүктүү болсо гана, сүйлөөчү сүйлөй алат, экинчиден, угуучуга түшүнүктүү
болсо гана, угуучу уга алат» [3,6-б.]. Бул пикирин андан ары улап, автор: «Тил деген сөз менен ой деген сөздөн бирдей түшүнүк алабыз. Себеби, эгер сүйлөмөк болсоң, эң мурда ойлойсуң, тилдин туура болушу, ачык айтылышы ойго, ойдун туура
болушу тилге байланыштуу», - деген [3,7-б.]. Демек, С.Нааматов тилди окутууга комплекстүү мамиле кылып, тил жана кеп,
тил жана ойлоо, тил жана таанып-билүү маселелерин бирдиктүү окутууну сунуш кылган.
Эне тилин окутууда окуучуларга жекече, индивидуалдуу мамиле кылуунун маанисин, зарылдыгын көрсөтө алган. Бул
боюнча автордун пикирин толук келтирели: “Класстагы сабакка балдарды бир катар катыштыруу үчүн, кандай да болсо,
булардын тилдерин теңөө керек. Ал үчүн орточо сүйлөгөн балага уяңдарды куудуруп жеткирип, өтө начар, жай сүйлөгөндөргө жардам берүү керек” [2, 22-б.].
Окуучулардын сүйлөөсүнө өзгөчө маани берген методист балдардын көргөндөрүн, уккандарын, башынан өткөргөндүгүн, кылган иштерин ж.б. тууралуу сабакта дайыма айтып берүүсүн талап кылган. Ошондой эле сүрөт боюнча айтып берүү,
сүйлөө (текст түзүү) иш-аракеттерин жүргүзүүнү да маанилүү деп эсептеген. С.Нааматов балдарды мыкты сүйлөөгө көнүктүрүүнү бир нече түргө бөлүп, алардын ар бирине өзүнчө түшүндүрмө берген. Анын пикири боюнча, балдарды сүйлөгөнгө
көнүктүрүүнүн түрлөрү булар: 1) суроо-жооп; 2) баланын аңгемеси; 3) ойлоп-сүйлөөсүн күчөтүү; 4) мугалим менен балдардын аңгемелешүүсү; 5) ыр жаттоо, көркөм айтуу; 6) драмалаштыруу жана иницировка (автордун орфографиясында берилди); 7) класстын жана мектептин жыйналышына катышуу.
1930-жылы Эл агартуу комиссариатынын чечимине ылайык, «Алиппенин» авторлор коллективине Султан Курманов
жана Сатыбалды Нааматов кошулуп, эмгеги «Биздин мектеп» деген ат менен басылган.
Ал эмгек тууралуу А.Э.Измайлов «Кыргыздын советтик мектебинин тарыхы» аттуу 1961-жылы жазган китебинде төмөндөгүдөй белгилеген: “...ушул күнгө чейин бир гана «Алиппе» менен келдик. Ырас, ал китеп басылган сайын алган тажрыйбага
карата түзөлүп турду. Бирок материалдын маңызы, анын курулушу, метод түзүлүшү жагынан өзгөрүштөр болгон жок.
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С.Нааматов тарабынан жазылган 3-класс үчүн «Сүйлөмдүн ээ, баяндоочун окутуу», «Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн
окутуу», 4-класска арналган «Көп ээлүү бирикме сүйлөм», «Каратма сөздү окутуу», «Грамматикалык текшерүү» деген бөлүктөрүндө ошол «темаларды окутуунун үлгүлөрү» берилгени мугалимдер үчүн чоң жардам болору шексиз. Бул китеп сөз методуна негизделип, талдоо-жыйынтыктоо методу менен түзүлдү. Жалаң сөз методу болсо,илими жана тажрыйбасы аз мугалимдин окутушуна өтө кыйын болгонун тажрыйба көрсөттү. Ушул талаптар жетекчиликке алынды. Китепте темалар боюнча авторлор тарабынан түзүлгөн ар кандай мазмундагы тексттер берилип, ал өтүлүп жаткан темага ылайыкташылган”[1, 150-б.].
С.Нааматов кыргыз окуу китептеринин тарыхында 1-жолу 1929-жылы «Тунгуч» окуу китебин Ажыйман Шабданов
менен бирдикте жазган. Ал китепте балдарды кантип тарбиялоо керектиги жөнүндө тексттер берилген. Мисалы «Бешик»
аттуу текстте, автор бешиктин пайдалуу жактарына да токтолгон.
«Бул окуу китеби «бүтүн сөз», «сүйлөм» методдорунун негизинде жазылган, алардын методикасы иштелип чыккан»
[1, 245-б.]
«Кичинекей колхозчуну» 1931-жылы С.Нааматов К Тыныстановдун сунушу боюнча «сүйлөм» методунун негизинде
түзгөн. Бул алиппе китебинде бир топ шарттарды эске алуу менен жеңилден оорго, жөнөкөйдөн татаалга жетүү принциптери сакталган[3].
Окумуштуунун «Кичинекей колхозчу» аттуу алиппесинин алгачкы беттеринде сүрөттөр берилип, алдына сөздөрү,
алардын аттары жазылып коюлган. Ал тууралуу өзү мындай түшүндүрмө берген: «Окуучунун ой жүгүртүүсүн тереңдетүү
үчүн, өздөрүн сөз улап айтууга көнүктүрүүдө сүрөттөргө карап, алдына жазылган негизги сөзгө сүрөттөрдөгү кыймыл- аракеттерди кошуп, сүйлөөсү керек”[3, 30-б.].
Методика илиминин алгачкы башаты кыргыз тилинде жарык көргөн алгачкы алиппелерден жана окуу китептеринен
башталганын окумуштуу-педагог С.Нааматовдун жогоруда талдоого алынган эмгектери далилдейт.
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МАТЕМАТИКА КУРСУНДА ЖӨНӨКӨЙ БӨЛЧӨКТӨР ЖАНА АЛАР МЕНЕН БОЛГОН АМАЛДАРДЫ
ОКУТУУДА МУЛЬТИМЕДИАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУНУН ЫКМАЛАРЫ
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Биймурсаева Бурул Молдосалиевна - п.и.к., доцент, С. Нааматов ат. НМУ, Нарын ш.;
Молдоказиева Гүлбарчын – окутуучу, С. Нааматов ат. НМУ, Нарын ш.
Аннотация. Бул макалада математика курсундагы жөнөкөй бөлчөк түшүнүгү аркылуу 5-класстагы математикалык
түшүнүктөрдүн артыкчылыгын мультимедиалык технологияны пайдалануу менен окуучулардын предметке болгон
кызыгуусун арттыруучу ыкмаларына токтолдук.
Аннотация. В этой статье мы рассматривали методику для учащихся 5-класса с применением мультимедийной технологии с понятиями дроби в курсе математике.
Abstract. In the given article we consider methods for fifth form using multimedia technology with notion fraction in mathematic
course.
Түйүндүү сөздөр: жөнөкөй бөлчөк,бөлчөктүн касиеттери, окутуу процесси, компьютердик технология, анимация, математика предмети, мультимедиалык каражат.
Ключевые слова: простой дробь, процесс обучения, компьютерная технология, анимация, предмет математики, мультимедийная средство, свойства дроби.
Key words: the simple fraction, process of the education, computer technology, animation, mathematic subject, multimedia facility,
characteristic fraction.
Кыргыз Республикасында билим берүүнүн сапатын жогорулатуу эң орчундуу педагогикалык маселе катары ар түрдүү ойпикирлер жаралууда. Өз учурунда орто мектептерде билим берүү системасынын окуу процесси маңыздуу өзгөрүүгө учурашы
зарыл. Өзгөрүү окуу процессинин ар бир бөлүгүн камтып, анын бардык катышуучуларынын бири-бирине болгон байланышын
жаңы деңгээлге көтөрүүгө жана ошондой эле жаңы мультимедиялык технологияларды колдонууга багытталышы керек.
Демек, мектеп мугалимдеринин кесиптик даярдыгын терең анализдөө жана аны азыркы талаптарга ылайыкташтыруу
актуалдуу илимий маселе болуп саналат. Анын үстүнө математиканы окутуу процессинде предметтин окуу программасынын удаалаштыгы бирин-бири толуктап турбаса 5-класстан башталган окуу программасы өз деңгээлине толук жетпей калат. Ошондуктан орто мектептерде 5-класстын математика предметин окутуу орчунду деп эсептешибиз керек. Себеби, математика курсунун башталышы, окуучунун математикалык билиминин пайдубалы деп эсептейм. Чындыгында математика
предмети теориялык жактан негизги мааниге ээ болбостон, практикалык жактан дагы мааниге ээ.
Математика предметинде тастыкталган формулалар, эрежелер жана эсептер мультимедиялык каражаттардын жардамында көрсөтүлүп, жандандырылат.
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Үлүш
Бөлчөк.
Жазылышы
жана окулушу.

Бөлчөктүн
негизги
касиеттери
Бөлчөктү

Дурус жана
буруш бөлчөктөр

салыштыруу

Жөнөкөй бөлчөктөр жана алар менен болгон амалдар боюнча анимацияланып, үн коштолуп жасалды. 1- сүрөт.

Биз апельсинди бөлөбүз!
Биз көп, ал жалгыз.
Бир үлүшү -кирпиге,
Бир үлүшү -чымчыкка ,
Бир үлүшү -өрдөккө,
Бир үлүшү – мышыкка,
Бир үлүшү – чычканга.
А данеги- карышкырга!
Ал аябай ачууланды….
Кимин кайда качкыла!

2- сүрөт.
Апельсиндин барабар бөлүктөргө, үлүшкө бөлүнүшүндө анимация колдонулду.Үлүштү же бөлүктү бөлчөк түрүндө
[ ]
жаза билүүсү. М: эки үлүшү Анимациялык түрдө туура жообу көрсөтүлөт.

Эки үлүшү кандай жазылат?
Жыйырма үлүшү кандай жазылат?
Үч үлүшү кандай жазылат?
Жети үлүшү кандай жазылат?
Төрт үлүшү кандай жазылат?
Он үлүшү кандай жазылат?

Үлүштүн, бөлчөктүн сүрөт менен түшүндүрүлүшү.
3-сүрөт.[ ]
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Отуз бир
Жетимиш экиден

Отуз эки
Жетимиш төртөн
Бөлчөктүн алымы, бөлүмү жана окулушу менен жазылышы дал келтирилип көрсөтүлөт.
4-сүрөт.[ ]



Квадратта -канча бөлүк пайда болду?

5-сүрөт.
Бөлчөктүн негизги касиеттери аныктама формулаларын сүрөттөлүшү менен көрсөтүлүшү.

Эгерде бөлчөтүн алымында бөлүмүнда бир
эле санга көбөйтсөк же бөлсөк бөлчөк
өзгөрүүсүз калат.

6-сүрөт.
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Кайсы бөлчөк кичине экенин тап?

Тегерекчелер анимациялык түрдө бөлүкчөлөргө бөлүнүп, кандай бөлүгү чоң-кичине экендиги көрсөтүлөт.7-сүрөт.

Өсүү тартибинде жазгыла:

Текшерүү

Түшүнгөндөрүн текшерүү максатында тапшырма. Текшерүүнү басып катасын көрсөтөбүз. 8-сүрөт.

9-сүрөт.
ЭКЖБ тууралуу түшүнүк берүү. Бөлчөктөрдү салыштырууну бышыктоо.
Математика предметинде компьютердик технологияларды көрсөтмө каражат катары пайдалануу азыркы учурдун талабына ылайык окутуу жана тарбиялоо процесси билим берүү системасында иштеп жаткан педагогдордун башкы проблемасы экендиги баарыбызга белгилүү. Мына ушуга ылайык окутуу процессинин ийгиликтүү болушу жана окутулуп жаткан
предметтер жеткиликтүү өздөштүрүлүшү үчүн билим берүү тармагында компьютердик технологияларды колдонуу артыкчылыкка ээ болот. Чындыгында эле тема канчалык кыйын жана зериктирме болбосун, берилүүчү материал экранда түстүү,
үн жана башка эффектер менен коштолуп турса, окуучу үчүн кызыктуу болот.
Мындай сабактарды түзүү үчүн Power Point программасын колдонууга болот. Мугалим доскага жазып, чийме чийип
убактысын кетирбейт. Ал эми түшүндүрүүдө анимациялык эффектерди колдонуу керек [ ].
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PISA мамлекеттер арасында 15 жаштагы окуучулардын билим деңгээлин текшерүү жүргүзгөн. Жүргүзгөн жыйынтык
боюнча Кыргызстан 65 мамлекеттин ичинен 65 оорунду ээлейт. Ал эми техника өнүккөн Кытай мамлекети 1-орунду ээлеген. Ошондуктан балдарды техникага жакын кылып, аларды колдонууга шарт түзүшүбүз керек. Чындыгында эле компьютердик технологияларды окутуу иштеринде колдонуу окутууну жаңы деңгээлге көтөрүп, мурда мугалим менен окуучу үчүн
артыкчылыкка ээ болгон мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Окутуунун көрсөтмөлүүлүгүн, эффективдүүлүгүн жогорулатып, окуучунун таанып-билүү активдүүлүгүн арттырат, окуучунун ишмердүүлүгүн өнүктүрөт жана калыптанып жаткан билим менен
билгичтиктердин сапатын жогорулатат. Ошондой эле жекече окуу, өзүн текшерүү, өзүн баалоо ишмердүүлүгү өнүгөт [ ].
Мугалим математика сабагын окуучу үчүн кызыктуу, мүмкүн болушунча түшүнүктүү кылып өтүү үчүн сабак өтүүнүн
ыкмасын түрдүүчө тандап, чыгармачылык менен изденүүсү зарыл. Мугалим математиканы тажатма, татаал предмет эмес
экендигине ынандырууга тийиш. Ал эми азыркы убакта көргөзмө курал даярдоо үчүн мугалимдин канча каражаты кетет.
Ошондуктан жогорудагы проблеманы компьютердик технологияны колдонуу менен чечүү бир кыйла жеңилдикти туудурат.
Чындыгында, жаңы технологияларды сабакта колдонуу менен окуучулардын кызыгуусун арттырууга, көңүлүн бурууга жетишүүгө болот. Ал эми көңүл бурган окуучу сабакты жакшы түшүнөт. Ошондуктан заманбап технологияны кантип колдонуу керек деген суроого кеңири токтололу. Компьютердик технологияларды математика сабагында колдонуу окуучулардын
билим деңгээлин жогорулатуу менен алардын кругозорун өстүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Математика сабагында компьютерди окуучулардын эсептөө иштерин жеңилдетүү үчүн окутуу каражаты катары жана көрсөтмө каражат катары жана окуучулардын билимин текшерүү каражаты катары колдонууга болот. Жаңы технологияларды окутуу каражаты катары колдонуу – азыркы окутуу процессинин өзгөчөлүгү традициялуу окутуу формаларын жаңы менен айкалыштыруу болуп саналат.
Мультимедиалык технологияларды инфоматика сабагында гана колдонбостон, мугалим үчүн башка предметтерде колдонууда жакшы жардамчы болуп жатат. Заманбап технологиялык сабаттуулукка ээ мугалим окуу процессин түрдүүчө кылып,
сабакты көрсөтмөлүү жана кыймылдуу кыла алат.
Цивилизациянын азыркы учурдагы өнүгүү этабында маалыматтарды, илим билимдерди адам баласынын бардык ишмердүүлүк чөйрөсүндө кеңири масштабда колдонууга негизделген жаңы технологиялык агымга өтүү жүрүп жатат [ ]. Видео слайдды сабакка колдонуп предметтер арасындагы байланышты күчөтүү жана окуучулардын кабыл алуусун, түшүнүмдүүлүгүн жогорулаттуу максатында жасалды.
Илимий изилдөөлөргө таянсак материалдарды угуп кабыл алсак 25%, көруп кабыл алса 30% эсте калса, экөөнү бирдей
таасир көрсөткөн болсо 50%, мультимедиалые окуу программаларын колдонуу менен окуу материалдарын өздөштүрүү 75%
чейин өсөт [ ]
Окуу процессинде мындай анимациялык көрсөтмөлөрдү сабакка пайдалануу:
 окуучуларда предметке жана техникага болгон кызыгуу жаралат;
 чыгармачылык, изденүүчүлүк активдүүлүгү жогорулайт;
 логикалык ой жүгүртүүсү калыптанат;
 кабыл алуусу тездейт;
 кайталап окууга болот.
Макала мугалимдин сабакты эффективдүү өтүүсүнө, окуучулардын активдүүлүгүн жана кызыгуусун арттырууга, убакытты туура пайдаланууга жана окуучулар өз билимдерин өздөрү аныктоого жардам берет деген ойдобуз.
Жогоруда байкагандай математика илимин өздөштүрүү менен биз илим менен техниканын ар түрдүү суроолорун чечип келебиз. (Маселен, айыл чарбасы, транспорт, өнөр жайы, байланыш түйүндөрү ж.б). Азыркы замандын талабына ылайык мультимедиалык технологияларды колдонуу менен катар эле окуучуларга жаңы түшүнүктөрдү берүүгө, калыптандырууга жана билгичтиктерди, көндүмдөрдү бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Натыйжада окуучуларда жаңыча кызыгуу жаратып,
билим берүүнүн сапаты кыйла жогору болот.
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Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, навыка самостоятельного движение в информационных полях, формирования у обучающегося универсального умение ставить и решать задачи для
разрешение возникающих в жизни проблем в профессиональной деятельности, самоопределении, повседневной жизни.
Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у учащихся способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и
культурных связей.
Закономерно с этим в последние годы в методике преподавание математики наметилась тенденция к переходу от коммуникативного подхода к его разновидности - интерактивному подходу. В интерактивном подходе рассматривается взаи-
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модействие двух сторон или нескольких объектов в обучение. Итак, в интерактивном подходе существует интерактивное
взаимодействие двух сторон. Интерактивное взаимодействие – способ познания, осуществляемый в формах совместной
деятельности обучающихся, все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, решают проблемы, совместно моделируют ситуации, оценивают действия коллег собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. Взаимодействие (интеракция) опосредовано общением. Благодаря общению люди могут вступать во взаимодействие, а не наоборот. «Взаимодействие, интеракция – это коллективная деятельность, которая рассматривается нами не со стороны содержания или продукта, а в плане социальной ее организации».
Слово “интерактивный” образовано от слово “interaction” (англ.), где «inter»- взаимный, «act» - действовать. «Интерактивность» означает способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога. Следовательно, интерактивное
обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение. Интерактивное обучение – это специальная форма организационной
познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации,
оценивают действие других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества
разрешению проблемы. Одна из целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых студент чувствует свою успешность свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
Основу методологии в воспитании и в обучении подрастающих, рассмотрены так же в работах А.С. Макаренко, П.П.
Блонского, В.А. Сухомлинского, а для развития интерактивного метода в Кыргызстане большой вклад внесли немало ученые, такие, как И.Б. Бекбоев, С.К. Калдыбаев, О. Саалаев, И.А. Низовская, Т.М. Сияев, Б.М. Биймурсаева и др.
Первые работы критических мышлений в Кыргызстане начали разрабатываться в 1997-года при поддержке фонда
«Сорос – Кыргызстана». Шаг за шагом, овладевая стратегиями, убеждались, что это программа серьёзная. На занятиях, проводимых по методике развития критического мышление. Много времени уходило на то, чтоб учащийся думал, высказывал,
обсуждал. Идея критического мышление не является совершенно новым изобретением сегодняшнего дня. Эту идею разрабатывали ученые из разных областей знания: философы, психологи, педагоги, социологи. Развитие критического мышления невозможно построить, механически применяя несколько или даже много нацеленных на это методов и приемов. Сами
по себе они не принесут ожидаемой пользы без создания особой среды, «в которой растут мысли » учащихся. Необходимо
создать особые условия, среду для развития критического мышления, и все ее компоненты, начиная от физической обстановки в аудитории до взаимоотношений «преподаватель – студент», «студент – студент». Для совершенствования умения
создавать среду для критического мышления необходимо постоянное развитие учителем, преподавателем свои способности
осуществлять педагогическую рефлексию, которая основана на отслеживании результатов собственной деятельности. Это
возможно через обратную связь с обучаемыми, через корректировку своей деятельности. В связи с этими изменениями в
Кыргызстане начали разработки инновационных форм.
В настоящее время разработано достаточно большое количество интерактивных технологий, среди которых можно
выделить такие, как технология работы в парах или в тройках, технология «Аквариум», технология «Дерево решений», технология «Мозговой штурм» и др. Все они направлены не только на то, чтобы передать определенную сумму знаний, но и
способствуют уставленную эмоциональных контактов между студентами, развитию коммуникативных умений и навыков,
обеспечивают студентов необходимой информацией, без которой невозможно реализовать совместную деятельность, приучают работать в команде. Прислушиваться к чужому мнению [1].
Классификация интерактивных методов обучения представляет собой определенную сложность, так как многие методы являются сложным переплетением нескольких приемов. Использование тех или иных методов зависит от цели урока,
уровня обученности и обучаемости учащихся, квалификации преподавателя. Приведем список методов, отвечающих целям
и задачам интерактивного обучения математики: творческие задания, ролевые и образовательные игры, соревнования, конкурсы, спектакли, представления, разминки, ПОПС - формула, проектный метод, компьютерные презентации, дебаты, дискуссия, аквариум, разрешение проблем, мозговой штурм, тренинги, кластер [3].
«Метод кейсов» (англ. Casemethod, кейс-метод, кейс-стади, case -study, метод конкретных ситуаций) – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале, или же приближены к реальной ситуации.
«ПОПС -формула» (позиция - обоснование - пример - следствие). Она помогает учащимся прояснить свои мысли, а
также сформулировать и представить свое мнение в четкой и сжатой форме. ПОПС-формула учит кратко излагать свою
мысль и не отклоняться от темы.
«Аквариум» - форма диалога, когда ребятам предлагают обсудить проблему «перед лицом общественности». Малая
группа выбирает того, кому она может доверить вести тот или иной диалог по проблеме. Иногда это могут быть несколько
желающих. Все остальные студенты выступают в роли зрителей. Отсюда и название - аквариум.
Метод проектов» позволяет создать на уроке творческую атмосферу, где каждый студент вовлечен в активный познавательный процесс на основе методики сотрудничества.
В настоящее время распространение получила трехчастная форма выполнения интерактивно - ориентированных заданий. Практически любое задание может выполняться в 3 этапа[2]:
1) подготовительный;
2) исполнительный;
3) итоговый.
Отметим, что интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач. Главное – оно развивает коммуникативные умения и навыки обучающихся, помогает установлению эмоциональных контактов между обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей.
Интерактивные методы обучения, применяемые на уроках математики, способствуют активизации учебнопознавательной деятельности обучающихся, повышению мотивации к изучению математики, и соответственно, повышению
качества знания.
Современное состояние профессионального образования требует совершенствования педагогической системы, процесса обучения как ее части во всех его формах и проявлениях. Качество выпускаемых специалистов зависит от уровня препо-
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давания, от умения использовать имеющиеся резервы для организации образовательного процесса вузов. Все это делает
проблему применения современных педагогических технологий через организацию интерактивных форм обучения достаточно актуальной.
Литература
1. Байгазиев С. Методика интерактивного обучения, Бишкек,
2. Борисова Н.В. Методика выбора форм и методов активного обучения.
3. Голованова И.И., Асафова Е.В.,Телегина Н.В. Практики интерактивного обучения,2014.Москва
_____________
АНАЛОГИЯ МЕТОДУНУН ФИЗИКАЛЫК БИЛИМДЕРДИ БЕРҮҮДӨГҮ МААНИСИ ЖАНА АНЫ
МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУДА КОЛДОНУУ
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Аналогия дүйнөнү илимий таанып-билүүдө кеңири колдонулуучу методдордун бири, ал (гректин “analogia”) окшоштук, түспөлдөш, туура келүү дегенди билдирет.
Окутуу процессинде ар түрдүү нерселердин физикалык касиеттеринин жана жаратылыш кубулуштарынын арасындагы окшоштуктарды ачып көрсөтүү менен окуучунун ой-жүгүртүү жөндөмдүүлүгү стимулдашат, жана ал ар кандай кубулуштарды түшүндүрүүдө гипотезаны түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Себеби, окуучу мурдагыдай формалдуу түрдө жооп айтпастан аны анализдөөгө жана мурдагы өтүлгөн тема менен окшоштурууга, салыштырууга туура келет. Демек, окуучуда
сөзсүз түрдө эмнени жана аны кантип окшоштуруу керек деген суроо пайда болот. Бирок аналогия аркылуу корутунду чыгарууга же далилдөөгө болбойт. Ал боюнча алынган окуучунун акыл корутундусу мугалим тарбынан текшерилип жарактуу
деп табылат же жарактуу деп табылбайт.
Усулдук жактан карасак бардыгын эле окшоштурууга болбойт. Бирок аналогия методун 7-класстан тартып эле окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жөнөкөйдөн баштаса болот. Физиканы окутуунун 1-этабында окуучулардын
логикалык ой-жүгүртүүсү анча өсө электигин эске алып, кубулуштарды кандайдыр бир жалпы белгилери аркылуу окшоштуруу талапка ылайык. Бул, окуучуларда элементардык-теориялык жалпылоонун калыптанышына жардам берет.
Ал эми жогорку класстарда, окуучулардын аналитикалык ой-жүгүртүүсүнүн өсүүсү менен аналогия методун колдонууну тереңдетиш керек. Мына ушул денгээлде окуучулардан талдоолордун жана абстракциялоонун жардамы аркылуу
нерселердин касиеттерин, физикалык процесстерди айырмалап билүүнү талап кылуу үчүн, аларга аналогия ыкмасын сунуш
кылууга болот. Анда окуучулар жогорку деңгээлдеги теориялык жалпылоорду жүргүзө алышат.
Окуучулардын изденүү чыгармачылыгынын мүнөзү негизинен аналогия методуна жакын. Физикалык кубулуштарды
математикалык жазылышы боюнча окшоштуктарды издөө, салыштыруу окуучулардын ой-жүгүртүүсүн активдештирет.
Мисалы, 8-класстын физика сабагында Кулон закону менен Бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунун салыштырып, алардын
арасындагы окшоштуктарды издөө аркылуу, ар кандай аракеттешүүлөр талаа боюнча ишке ашырыларын терең түшүнүшөт.
Бирок, окуучулар бир аймак боюнча алган билимдерин башка аймакка жөн эле колдоно бербеш үчүн, аналогия методун мугалим кылдаттык менен пайдаланыш керек. Андыктан мугалим, окшош кубулуштардын сапаттык айырмачылыктарын, физикалык жаратылышын ачып көрсөтүшү керек.
Аналогия, окутуу процессинде өзгөчө татаал түшүнүктөрдү жана закон ченемдүүлүктөрдү түшүндүрүүдө кеңири колдонулат. Мисалы, электромагниттик кубулуш жөнүндө түшүнүктөрдү өздөштүрүүдө окуучуларда айрым кыйынчылыктар
туулат. Ошондуктан, электромагниттик процессти үйрөнүүнү жеңилдетүү үчүн электромеханикалык аналогияны колдонуу
максатка ылайыктуу, анткени жаратылыштагы ар түрдүү талаалар, термелүүлөр жана толкундар жалпы бир законченемдүүлүккө баш ийет.
Сабакта механикалык жана электрдик чоңдуктар арасындагы өз ара туура келүүлөрдү (1-таб.) аныктап чыгып аны
Бүткүл дүйнөлүк тартылуу жана электрдик күчтөрдүн, гравитациялык жана электрдик талаалардын арасындагы аналогияларды (2-таб.) түзүүгө колдонсо болот.
1-таблица. Механикалык жана электрдик чоңдуктар арасындагы өз ара туура келүүлөр
Механикалык чоңдуктар
Ылдамдык
vx
м/с
Координата
х
м
Масса
m
кг
Пружинанын катуулугу k
Потенциалдык энергия

Ылдамдануу

Н/м

kx2
2

m 2
2
2
d x d
а 2 
dt
dt

Кинетикалык энергия

Электрдик чоңдуктар
Ток күчү
i
А
Заряд
q
Кл
Индуктивдүүлүк
L
Гн
Сыйымдуулуктун тескери чоӊдугу 1/с 1/ф

Дж

Электр талаасынын энергиясы

Дж

Магнит талаасынын энергиясы

q2
2С
Li 2
2

Ток күчүнүн өзгөрүү ылдамдыгы
м/с2

di
dt
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А/с

Дж

Дж

2-таблица. Бүткүл дүйнөлүк тартылуу жана электрдик күчтөрдүн, гравитациялык жана электрдик талаалардын
арасындагы аналогия

Кулон закону,

Бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону,

Электрдик турактуулук
Гравитациялык турактуулук

Гравитациялык талаанын чыңалышы
h2 - h1

Электр талаасынын чыңалышы

А=m g (h2 - h1) же
А=m g h гравитациялык талаада нерсени которуштурууда
аткарган жумуш нерсенин баштапкы жана акыркы абалына көз каранды

талаасында зарядды которуштурууда аткарган жумуш заряддын баштапкы жана акыркы абалына көз каранды

 FdS  0

 EqdS  0

 2  1 Потенциалдардын айырмасы
А  q( 2  1 ) же А  qEd электр

l

l

Туюк траектория боюнча талаанын аткарган жумушу нөлгө барабар

Зарядды туюк контур боюнча жылдырууда электр талаанын аткарган жумушу нөлгө барабар

Жогорудагы механикалык жана электрдик чоңдуктар арасындагы өз ара окшоштуктар, электрдик процессти түшүнүүнү жөнөкөйлөштүргөнгө жана электрдик чынжырдагы параметрлердин өзгөрүшүнө талдоо жүргүзгөнгө жардам берет.
Андан сырткары илээшкек чөйрөдөгү татаал механикалык термелүү системалары боюнча маселе чыгарууну жөнөкөйлөтөт.
1- мисал

3-таблица.

1а. Катуулугу k болгон пружинага бекитилген, массасы m
болгон жүктү тең салмактуулук абалынан чыгарып, коё

1б. Сыйымдуулугу С жана индуктивдүүлүгү L болгон терме-

беришти. Эгерде, жүктүн максималдуу ылдамдыгы

сатордун зарядынын максималдуу маанисин аныктагыла

max

лүү контурунда максималдуу ток күчү

I max

барбар. Конден-

болсо, анда анын тең салмактуулук абалынан эң чоң жылыш аралыгын аныктагыла.
Берилди:

Чыгаруу:
Энергиянын сакталуу закону боюнча,

max

kx2 m 2

2
2

M
xmax = ?

Бирдиктерди

х  м

qmax - ?

m
k

x 

мындан:

Берилди:
Imax
С
L

текшерүү:

кг  м м кг  м  с

Н
с
кг  м

x 

2

2

qmax
Li
 max
2С
2
мындан, qmax  I max LC
Бирдиктерди текшерүү:

qmax   А

2

с
мс

м
с

Жообу:

Чыгаруу:
Энергиянын сакталуу закону боюнча,

Гн  Ф 

Кл Вб  Кл

с
А В

Кл В  с 2  Кл Кл  с

 Кл
с
Кл  В
с
Жообу: qmax  I max LC

m
k

4-таблица. 2-мисал
Берилди: Илээшкектүү чөйрөдөгү, катуулугу k болгон пружинага илинген m массадагы жүккө өзгөрмөлүү күч

F  Fm sin t

k,

m,

таасир этсе, анын максималдуу ылдамдыгы

F  Fm sin t

max эмнеге барабар?

max =?

Чыгаруу: Бизге, каршылык күчү ылдамдыкка пропорциялуу экендиги белгилүү, б.а.

Fс  r
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Электромеханикалык аналогияны колдонобуз (1-таб.) (m~L; k ~1/C; F ~U; r ~R; UR=RI ~

Fс  r ;). Сыйымдуулугу С,

индуктивдүүлүгү L, каршылыгы R болгон өзгөрмөлүү токтун чынжырындагы максималдуу ток эмнеге барабар, эгерде

U  U m sin t

болсо?

Өзгөрмөлүү токтун чынжыры үчүн Ом закону,

Анда аналогия боюнча,

m 

Uм

Im 

Fм
k

r   m  



1 

R 2   L 

С 

.

2

5-таблица. 3-мисал
Берилди: а, б сүрөттө көрсөтүлгөн электрдик чынжырдын схемасына аналогиялык түрдө механикалык системаны
түзгүлө.

а) Конденсаторлордун системасынын жалпы сыйымдуулугу (а-сүр):

C  C1  C2

б)Конденсатордун системасынын жалпы сыйымдуулугу (б-сүр.):

1 1
1


C C1 C2
(а, б)-сүрөткө туура келгендей аналогиялык механикалык система өзүнө массасы m болгон нерсени жана
катуулуктары

k1 жана k2 болгон эки пружинаны камтыш керек

Чыгаруу: 1) Механикалык жана электрдик чондуктардын аналогиясын колдонуп, механикалык системанын пружиналарынын жалпы катуулугун төмөнкү катыш аркылуу табабыз:

1 1 1
 
k k1 k 2

Бул формула, эки пружинанын удаалаш туташтырылуусуна дал келет.

Конденсаторлордун системасындагы бир конденсатор (а-, б-сүр. кара) заряддалганын эске алсак, анда механикалык
системаны катуулугу k1 кысылган пружина жана катуулугу

k 2 болгон

деформацияланбаган пружина түрүндө элестете-

биз (2а-сүр.)

2) Аналогиялап 2-схеманы (б-сүр.) карайбыз.
Механикалык жана электрдик чоңдуктардын аналогиясын колдонуп, механикалык системанын пружиналарынын жалпы катуулугу төмөндөгү формула аркылуу табылат:

k  k1  k 2
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Бул формула эки пружинанын жарыш туташтырылуусуна туура келет (2б-сүр.)

6-таблица. 4-мисал
Берилди: а), б) сүрөттө термелүү контуру көрсөтүлгөн, буга карата механикалык аналогияны ойлоп тапкыла.
Сүрөттөргө туура келгендей, аналогиялык механикалык система массалары

m1 , m2

болгон эки

Чыгаруу:
Механикалык жана электрдик чондуктардын аналогиясын
колдонуп,
жалпы
массаны
табабыз:

m  m1  m2

Бул төмөндөгү сүрөткө туура келет:

нерсени жана катуулугу k болгон пружинаны камтыш
керек

Катушкаларды удаалаш туташтырууда системанын жалпы
индуктивтүүлүгү:

L  L1  L2

Механикалык жана электрдик чондуктардагы окшоштуктарды колдонуп, жүктөрдүн жалпы массасын табабыз:

1
1
1


m m1 m2
Бул төмөндөгү сүрөткө туура келет:
Жарыш туташтырылган катушкалардын жалпы индуктивтүүлүгү төмөндөгү катыш
боюнча аныкталат.

1 1
1
 
L L1 L2
Жыйынтыгында, физиканы окутуу процессинде аналогия методун колдонуу менен окуучулар төмөндөгүдөй артыкчылыктарга ээ болушат:
- ой-жүгүртүү жөндөмдүүлүктөрү стимулдашат;
- ар кандай кубулуштарды түшүндүрүүдө гипотезаларды түзө алышат;
- жоопторду формалдуу түрдө айтуудан алысташат;
- логикалык ой-жүгүртүүлөрү активдешет;
- физика боюнча теориялык жалпылоолорду жүргүзө алышат;
- айрым татаал процессти жеңил үйрөнүшөт.
Адабияттар
1. Каменецкий С.Е., Солодухин Н.Н. Модели и аналогии в курсе физики средней школы. - М.: Просвещение, 1982.
____________________

ЖОЖ ОКУТУУЧУЛАРЫ ТАРАБЫНАН КОЛДОНУЛГАН ОКУТУУ МЕТОД-ТЕХНИКАЛАРЫ МЕНЕН
ЭСТЕ КАЛУУЧУ ОКУУНУН ӨЗ АРА БАЙЛАНЫШЫ
Гөкалп М., Мамырова Ж.Ш.
Гөкалп Мурат – доктор, доцент, Кыргыз-Түрк Манас университети, Бишкек ш.;
Мамырова Жылдыз Шабданбековна – кенже илимий кызматкер, Кыргыз-Түрк Манас университети, Бишкек ш.
Аннотация. Үйрөнүүчүлөрдү билим, билгичтик жана көндүмдөргө ээ кылууга багытталган окутуу ишмердүүлүгү окутуучунун дидактикалык жана методикалык курал-жарак менен канчалык деңгээлде жабдылганына түздөн түз көз каранды. Окутуучу көздөгөн стратегия, колдонгон метод жана техникалар сабактын максатына жетүүдө эң маанилүү фактор болуп саналат.
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Бул баяндамада окутууга конструктивисттик көз караш, окутуунун эффективдүүлүгүн камсыз кылган интерактивдик
окутуу методдору, анын ичинен «мээге чабуул» методунун маңызын ачып, маанисине дагы бир ирет басым кылуу аракети
жасалган.
Түйүндүү сөздөр: конструктивизм, интерактивдүү окутуу, мээге чабуул, эсте калуучу окутуу
Белгилүү болгондой билим берүү адамзаттын башка бардык жашоо-турмуш сфераларына жараша максат, мазмун,
милдеттерин өзгөртүп, жаңыртып келген. Өзгөчө жогорку кесиптик билим берүү түздөн түз реалдуу турмушка даярдоо
милдетин аркалагандыктан, өзгөрүүлөргө өтө сезимтал система болууга тийиш. Бирок дайыма педагогиканын негизги
принциптеринин бири болуп берилген/алынган билимдин эсте калуучулугун камсыз кылуу болгон. «Окуу-окутуу канткенде
эсте калуучу болот?» деген суроого жооп издөөдө көптөгөн теория, илимий мамиле, концепциялар иштелип чыккан. Бихевиористтик, когнитивисттик, конструктивисттик жана булардын кесилишиндеги теориялардын ар бири өзүнүн өңүтүнөн
жогорудагы суроого жооп иретинде түрдүү окутуу техника жана методдорун сунушташат.
Учурда окутуунун эсте калуучулугун камсыз кылуу маселеси дагы да курчуду. Заман талабына жараша бир жагынан
педагогдордун, анын ичинде ЖОЖ окутуучуларынын функцияларынын өзгөрүүсү талап кылынууда. Себеби эбегейсиз чоң
маалымат агынында педагог бардык билимди берип жетишпейт, бериши да керексиз. Студентке баштапкы жана кийинкиге
негиз болуп бере алган билимди гана өздөштүртүп, муну менен катар ушул билимди андан ары керектүү нукта көбөйтүү,
өнүктүрүү, практикалык проблемаларды чечүүдө колдонуу, идеалда билимди өндүрүү билгичтиктерине, көндүмдөрүнө ээ
кылуу милдети жатат. Экинчи жагынан студенттин да окуу процессиндеги ролу объектиден субъектиге карай өзгөрүп, иш
жүгү жана жоопкерчилиги артат. Билим алуу процессинде студент өз алдынча билим алуу, өзүн өзү өнүктүрүү билгичтиктерине, активдүү атуул болуу үчүн керектүү социалдык, коммуникациялык, психологиялык, экономикалык компетенттүүлүктөргө ээ болуп чыгышы күтүлөт.
Мындай жагдайда компетенттүүлүктөрдү калыптандырууну максат кылган билим берүү/окутуу (компетентностный
подход), ишмердүүлүккө негизделген билим берүү (деятельностный подход), үйрөнүүчү таламдуу окутууга (личностноориентированный подход) артыкчылык берилет. Бул парадигмалар боюнча студенттин активдүү, чыгармачыл, изденүүчү
болушу талап кылынат. Башкача айтканда, студенттин милдети – даяр билимди окутуучудан лекция убагында алуу эмес, өз
алдынча издеп таап өздөштүрүү. Ошондо билим эсте калуучу болуп, жөндөмдүүлүк өнүгөт, билгичтик жана көндүм калыптанат. Ушундан улам педагогдун биринчи функциясы жана милдети – үйрөнүүгө үйрөтүү.
Бул жерде конструктивисттик окутуунун (конструктивный подход к обучению) да олуттуу орду бар экенин билгилеп
кетүү керек. Себеби конструктивизмдин негизинде билим үйрөнүүчүнүн өзү тарабынан конструкцияланат (түзүлөт), үйрөнүүчүгө билим даяр түрдө берилбейт деген жобо жатат. Мында педагог үйрөнүүчүнүн өзүнүн билимин өзү өстүрүшү,
конструкциялашы үчүн ылайыктуу шарт гана түзүп бере алат. Үйрөнүүчү өзү үчүн маанилүү деп тапкан «фактыларды»
өзүнүн куржунунда бар болгон өздүк тажрыйбага байланыштырып өздөштүргөндө окутуу ишке ашкан болот. Конструктивист-педагогдордун ою боюнча мындай көз караш чыгармачыл, өзүн өзү окута алган, өзүн өзү өнүктүрүү жана өзүн өзү
реализациялоого багыт алган инсандын калыптануусуна өбөлгө түзөт [4, 249-250 б.]
Компетенттүүлүктү калыптандыруучу окутуунун максаты болочок адистерде билим алуу процессинде үйрөнүлгөн билим, билгичтик жана көндүмдөргө таянып, келечекте реалдуу турмушта кесиптик же/жана турмуштук маселелерди чече
алуу, чечим чыгара алуу жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу болсо; конструктивисттик окутууда дагы бар болгон билим, тажрыйбага таянып субъективдүү жаңы билимди иштеп чыгуу бар.
Ишмердүүлүккө негизделген окутуунун өзөгүн үйрөнүүчүнүн окутуу процессинин активдүү катышуучусу, субъекти
катары үзгүлтүксүз бир ишмердүүлүктүн үстүндө болуп, бул ишмердүүлүктөрдүн натыйжасында интеллектуалдык жактан
гана эмес, бардык жактан өнүккөн инсан катары калыптануусу түзөт. Башкача айтканда, үйрөнүүчү аткарган ар бир ишмердүүлүк анда туруктуу бир сапат, жөндөмдүүлүктү калыптандырышына аракет жасалат. Конструктивисттик окутуудагыдай
мында да үйрөнүүчүнүн активдүүлүгү жана субъективдүүлүгү сакталат. Эң башкысы окутуунун из калтыруучулугу, туруктуулугу камсыз кылынат.
Үйрөнүүчү таламдуу окутуу мамилеси толугу менен конструктивдик окутуу парадигмасына шайкеш келет. Мында үйрөнүүчү таламдуу окутуу илимий көз караштан да көбүрөөк принцип катары чыга келет. Себеби конструктивисттик окутууда окуу процесси техникалык жактан толугу менен үйрөнүүчүнүн таанып билүү, ой жүгүртүү, кабыл алуу, фактылдарды
өзүнүн өңүтүнөн пайдалуулук даражасы боюнча ырааттоо, алгачкы тажрыйба менен кийинки тажрыйбаны байланыштыруу
механизмдери сыяктуу когнитивдик өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу болуп, субъективдүүлүккө, үйрөнүүчүнүн инвдивидуалдуулугуна маани берет.
Билим берүү жаатында дүйнөлүк пратикада мындай тенденция күч алганы менен, бул парадигмалардын теориялык
фундаменти тургузулуп, көптөгөн эмгек жарык көргөнү менен, биздин байкообуз орто мектепте дагы, жогорку мектепте
дагы азыркыга чейин окутууга эскиче мамиле жасалып келгенин көрсөттү. Мындай абал өзгөчө педагогикалык эмес (гуманитардык болобу, табигый-так болобу) билим берүү жаатында байкалат. Ошондуктан конструктивизм жана интерактивдик
окутуу методдоруна дагы бир ирет кайрылууну туура көрдүк.
Кыскача конструктивисттик окутуу жөнүндө айтып өтсөк. Конструктивизм психологиялык-педагогикалык агым катары Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Дж. Дьюи, Дж. Брунер сыяктуу окумуштуулардын эмгектеринде кенири чагылдырылган.
Чыныгы билим үйрөнүүчүлөрдүн өздөрү тарабынан буга чейинки тажрыйбасынын негизинде аңдап-түшүнүү менен курулушу керек. Жаңы билим ага чейинки жана андан кийинки билим менен байланыштырылат, бириктирилет, ажыратылат,
ассоциацияланат. Ар бир үйрөнүүчү өзүнүн түшүнүү өзгөчөлүгүнө жараша ага берилген билимди өзүнүн түшүнүгүндө өзү
үчүн конструкциялайт. Салттык методдор менен окутууга окшоп кеткендей сезилет. Бирок мында бир нюанс бар: конструктивисттик окутууда педагог билимди бүтүндөй деталдары менен даяр түрдө бербейт. Билимдин структурасын жана үйрөнүүчүлөрдүн сабактагы ишмердүүлүктөрүнүн структурасын аныктап алып, бир структуралык элементтен экинчисине өтүүдө суроо
менен куралданат [1]. Педагог маалымат (билим) эмес, суроо берет. Үйрөнүүчү суроого жооп издеп, ээ болгон билимдерине
таянып өз ичинде жаңы билим өндүрөт жана суроого жооп берип окутуу ишмердүүлүгүнө активдүү катышат.
Конструктивдик ой жүгүртүү түпкүрүндө барып Ж.Пиаженин когнитивдик өнүгүү теориясындагы ассимиляция, аккомодация жана тең салмактуулук этаптарына барып такалат. Ал эми конструктивдик ой жүгүртүү механизмине кененирээк
жана жалпылап көз салсак, ой жүгүртүү траекториясы төмөнкүчө болот: конструктивдик ой жүгүртүү аналитикалык ой
жүгүртүү сыяктуу анализ, синтез, жалпылоо, салыштыруу сыяктуу операцияларга таянат. Бирок аналитикалык ой жүгүр-
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түүдөн айырмаланып, мында интуиция фактору да катылган. Конструктивдик ой жүгүртүүдө логикалык жана аналитикалык
ой жүгүртүү моделдеринен айырмаланып, жалгыз бир туура жооп эмес, бир нече тең ата варианттар берилиши мүмкүн.
Үйрөнүүчү ичинде туулган жооптордун (билимдердин) бирөөнүн интуициясына таянып тандашы мүмкүн. Жаңы билим
конструкциялоодо жыйынтык алдыңкы орунга чыкканы менен, көмүскөдө чымырканган акыл иштетүү процесси жатат [5].
Жогоруда айтылып кеткендей, көп учурда окутуучулар лекция менен гана чектелип, чыгармачыл, сынчыл, аналитикалык ой жүгүртө алган, тигил же бул маселе боюнча альтернативалык пикир-сунуш бере алган, өз тармагында инновациялардан кабардар адистердин даярдалышын аксатып жатат десек аша чапкандык болбос. Ошону менен катар үчүнчү муундагы билим берүү стандарттары иштелип чыгып, күчүнө кирди. Ал стандарттар заман жана коом талабына ылайык жогорку
окуу жайларынан кесиптик жактан комптенттүү адис, социалдык жактан компетенттүү атуулдун даярдалып чыгышын
шарттап жатат. Болочок адистердин даярдык деңгээли алардын окутуучулары технология, метод-техника менен жабдылыш
деңгээлине көз каранды экени анык.
Студенттерде окуп-үйрөнүү ык-көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн аларда ынтызарлыкты ойготуу, суроо берүү жана
(илимий адабият) окуу адаттарына, тез окуу билгичтигине үйрөтүү, ар түрдүү технологиялык инструменттерди колдонуу билгичтигине үйрөтүү абзел. Ушул шарттын баары окутуу процессинде интерактивдик методдорду колдонууда камсыз кылынат.
Студенттердин (деги эле бардык үйрөнүүчүлөрдүн) активдүүлүгүн шарттаган жана калыптантырууда эффективдүү деп табылган интерактивдик методдорго ээ болуу негизги кесиптик-педагогикалык компетенциялардын катарында орун алды. Гущин
Ю.В. [2,1-б.] активдик методдордун төмөнкүдөй жөндөмдүүлүк жана билгичтиктерди калыптандырарын белгилеген:
- группага ылайыкташуу жөндөмдүүлүгү;
- жеке байланыш түзүү, маалымат бөлүшүү билгичтиги;
- группанын ишмердүүлүгү үчүн өзүнө жоопкерчилик алуу даярдыгы;
- идея, долбоорлорду айтып чыгуу жана тариздөө билгичтиги;
- каталар жана жаңылыштыктардын кайталанышынан качуу билгичтиги;
- өз оюн так жана ынандыруучу түрдө билдирүү, аз сөз менен түшүндүрүү жөндөмдүүлүгү;
- ташталган кадамдардын натыйжаларын көрө билүү жөндөмдүүлүгү;
- өз ишмердүүлүгүн жана убактын натыйжалуу колдонуу билгичтиги.
Мындай жөндөмдүүлүк жана билгичтиктерди калыптандыруу болочок адистер социалдык жана коммуникациялык
компетенттүүлүктөргө ээ болуп чыгат дегенди билдирет.
Интерактивдик окутуу түшүнүгүнүн көптөгөн аныктамалары бар. Жалпылап айтканда интерактивдик методдор деп
үйрөнүүчүлөрдүн өз ара, окутуучу менен, окуу чөйрөсү жана окуу предмети менен өз ара карым-катышына негизделген
окутууну айтабыз.
Панина Т.С. жана Вавилова Л.Н. интерактивдик окутуунун төмөнкүдөй жалпы жалпы натыйжалары жана таасирлерин
бөлүп көрсөтүшкөн:
1. Интерактивдик окутуу методдору практикалык маселелерди чечүүдө билимдерди түшүнүү, өздөштүрүү жана чыгармачыл колдонуу процессин интенсивдештирет.
2. Интерактивдук окутуу катышуучулардын мотивациясын жана талкууланып жаткан маселелерди чечүүгө камтылгандыгын жогорулатат. Бул да болсо катышуучулардын кийинки изденүүчүлүк активдүүлүгүнө түрткү болот, аларды конкреттүү иш-аракеттерди аткарууга шыктандырат.
3. Интерактивдик окутуу көнүмүштөн айрмалуу түрдө ой жүгүртүү, проблемалык кырдаал жана андан чыгуу жолдоруна өзүнүн өңүтүнөн кароо; өзүнүн позициясын, жашоо-турмуштук баалуулуктарын негиздеп берүү жөндөмдүүлүктөрүн
калыптандырат; толеранттуулук жана кичипейилдигин жоготпостон башканын пикирине кулак салуу, кызматташуу, өнөктөштүк баарлашууга катышуу сыяктуу сапаттарды өнүктүрөт.
4. Интерактивдик ишмердүүлүк билим, билгичтик, көндүмдөр, ишмердүүлүк жана коммуникация ыкмаларынын көбөйүшүн гана эмес, үйрөнүүчүлөрдүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүнүн ачылышын камсыз кылат, үрөнүүчүлөрдү тажрыйба топтоо,
баалуулуктарды аңдоо жана кабыл алуу үчүн индивидуалдык жана коллективдик ишмердүүлүккө камтуу аркылуу алардын
компетенттүүлүктөрүнүн калыптануусу жана өнүгүүсү үчүн өбөлгө болот.
5. Интерактивдик окутуу технологияларын колдонуу билимдерди өздөштүрүүнү жана алынган билим, билгичтик жана
көндүмдөрдү ар түрдүү кырдаалдарда колдонуу билгичтигин текшерүүнү ийкемдүүрөөк жана гумандуураак кылат.
6. Конкреттүү үйрөнүүчү үчүн натыйжалар:
- окуу чөйрөсү менен өз ара карым-катыш түзүп, окуу мазмунун активдүү түрдө өздөштүрүү тажрыйбасы;
- жеке инсандык рефлексиянын өнүгүшү;
-окуу максатында өз ара аракеттешүү боюнча жаңы тажрыйбаны өздөштүрүү, жаңы сезим-туюмдарды баштан өткөрүү;
- толеранттуулуктун өнүгүшү.
7. Микрогруппа үчүн натыйжалар:
- чакан группаларда баарлашуу жана өз ара аракеттешүү көндүмдөрүнүн өнүгүшү;
- группанын баалуулуктарынын биримдигинин калыптанышы;
- кырдаалга жараша социалдык ролдордун ийкемдүү түрдө алмашышына шыктандыруу;
- нравалык нормалар жана ишмердүүлүктү биргеликте жүргүзүү эрежелерин кабыл алуу;
- группалык рефлексия процессинде анализдөө жана өзүн өзү анализдөө көндүмдөрүнүн өнүгүшү;
- конфликттерди чечүү, компромисске келүү жөндөмдүүлүктөрүнүн өнүгүшү.
8. «Окутуучу - группа» системасы үчүн натыйжалар:
- билим берүү процессин уюштурууга стандарттан тышкары, бөтөнчө мамиле;
- окуу материалын көп өлчөмдүү түрдө өздөштүрүү;
- инсан аралык карым-катыштарга окуу ишмердүүлүгүндө гана эмес, андан тышкаркы кырдаалдарда да даярдыктын калыптанышы [2, 2-3-б.].
Интерактивдик методдор практикалык сабактарда дагы, лекцияларда дагы колдонула алат. Мындай методдордун негизгилери болуп «мээге чабуул», кейс-технологиялар, ар түрдүү интерактивдүк лекциялар, иштиктүү оюндар, долбоорлор
методу ж.б. кирет. Булардын ичинен кээ бир методдордун түрдүү варианттары дагы бар (кейс-технологиялар: өрнөк окуя
анализи, кырдаалдык маселе, кырдаалдык тапшырма ж.б.; интерактивдик лекциялар: проблемалуу лекция, провокациялык
лекция, «пресс-конференция» лекциясы ж.б.).
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«Мээге чабуул» методу маселени чечүү үчүн идеяларды жаратууга багытталып, атайын уюштурулган талкуунун жүрүшүндө бир маселени (суроону, тапшырманы) биргелешип чечүү процессине негизделет. Пробемалык тапшырма кесиптик тармактан же дисциплиналар аралык суроо камтышы мүмкүн. Катышуучулар тарабынан айтылган бардык пикир жана сунуштар
такта же кагазга түшүрүлүшү керек, кийин алар анализге алынып, жалпылаштырылат. Айтылган пикирлерди ыраатуу түрдө
жазып алуу пайдалуу, себеби ал бир пикирден башка пикирледин туулганын көрсөтө алат. «Мээге чабуулдун» жүрүшүндө
өкүм сүргөн жарыш маанайы үйрөнүүчүлөрдүн ой жүгүртүү ишмердүүлүгүн активдештирет. «Мээге чабуул» коюуга бир нече
минут убакыт гана бөлүнөт. «Чабуул» бүткөндөн кийин бардык катышуучулар айтылган пикир-сунуштарды (маселени чечүү
жолдорун) талкуулашат. Үйрөнүүчүлөргө туура жооп айтылат. «Мээге чабуул» методу актвидүү ишмердүүлүккө мүмкүн болушунча көп катышуучуну камтуу мүмкүнчүлүгүн берет. Бул методду сабактын ар башка этаптарында колдонсо болот: жаңы
билимди киргизүү, өздөштүрүлгөн билимдин сапатын текшерүү, өздөштүрүлгөн билимди бышыктоо.
«Мээге чабуул» таанып билүү активдүүлүгүн шыктандыруу, чыгармачыл билгичтиктерди калыптандыруу үчүн эффективдүү метод болуп, чакан группаларда да, чоң группаларда да колдонууга жарамдуу. Мындан тышкары өзүнүн пикирин
билдирүү, оппоненттерди угуу жана рефлексиялык билгичтиктер дагы калыптанат [3].
Жыйынтыктап айтканда интерактивдик методдор айрым учурдагы чектелгендиктерге (айрым методдор узак убакытты
талап кылат) карабастан, дээрлик бардык предметтерди окутууда жана билим берүүнүн бардык этаптарында компетенттүүлүктөрдү калыптандыруунун эффективдүү инструменти болуп саналат.
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Аннотация. Макалада балдардын оюнга кызыгуусун педагогикалык тарбиялоо каралат.
Аннотация. В статье рассматривается педагогические воспитания интереса к игре детей.
Для создания коллектива необходимо наличие общих чувств, интересов, сближающих, сплачивающих детей. Наличие
интереса у ребенка делает его более сосредоточенным, пытливым, активным, воспитывает его волю. Появление у детей
общих интересов сближает их в игре, способствует, налаживанию дружеского общения, воспитанию чувства. Уметь заметить и вовремя поддержать даже временные интересы ребенка, и опираясь на них, углублять и развивать новые и очень
важный момент в работе воспитателя. Необходимо было тщательно изучить построение педагогического процесса, при
котором формируется интересы к разным явлением действительности, формируется у детей устойчивые интересы.
В процесс педагогической не был направлен на то, чтобы формировать интересы, а на их основе воспитывать в детях целеустремленность, самостоятельность и коллективное взаимоотношения. В таких условиях среди детей наблюдались плохие взаимоотношения , много конфликтов. Для того изучались следующие интересы: какие интересы у детей
того или иного возраста, какое количество игр больше всех увлекало детей, как менялись отношения детей под влиянием углубления интереса и развития содержания игры. Вслед за обработкой такого материала проводился анализ особенностей построения педагогического процесса, который обеспечивал формирование устойчивых интересов. В творческой ролевой игре, строительных играх и играх-драматизациях детей сплачивали интересы: к творческому воссозданию
явлений общественной жизни, взаимоотношений, героическим поступкам людей, совершаемым в реальной и сказочной
обстановке, интерес к изготовление игрушек, к изобретательству развивался параллельно с развитием игр, (в школу, магазин, больница, путешествие), к строительству, к архитектурному оформлению, выразительному чтению, пению, искусству,
картинками, животным, любознательность формировались в играх.
Художественные рассказы, интересные, согретые теплотой чувств, дети в ролях взрослых начинали вести себя в играх более целеустремленно, дружественно. Воспитатели подготавливали развитие коллективных интерес используя для
этого и обучение на занятиях, и игру. Однако в своих исходных положениях воспитатель, в успехи воспитания интересов к играм и дружного поведения в них приписывают не этому правильному сочетанию используемых средств и способов, а лишь игре.
Педагогический процесс построенный на основе обучения и воспитания, который способствовал формированию коллективных интересов в игре. Построение педагогического в опыте воспитателей удалось развить игровые интересы на их
основе сформировать чувство в коллективе, в работе логику педагогического процесса, направленную на нравственное
воспитание. В этой логике выступает единство обучения и воспитания.
Средства, способы, пути, которые выбраны воспитателями для развития интересов у группы детей, интересы к коллективной игре, была связь занятиями и игрой. Связь между проведениям образных дидактических игр и творческими, са-
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мостоятельными, наблюдения на экскурсиях чтением художественной литературы, подвижных игр, спортивные игры, обучению конструированию, строительных играх, лепке, изготовлению игрушек из пластилина, глины, теста, аппликации, играм драматизациям. Педагог имела место связь между обучением и многообразными формами игр, самостоятельное творческое усвоение воспринятого, в этом процессе формировались интересы. Игра есть действенная форма активного творческого отражения действительности и как таковая служит с одной стороны показателям развития ребенка, а с другой – показателем развития общества. Это универсальность игры привлекала к себе внимание представителей разных профессий: психологов и педагогов, этнографов и археологов, путешественников и философов.
По данным И. Хейзинги понятие игра появилось позже, чем сама функция игры, нельзя найти общезначимого для
всех языков слово «игра». Каждый народ вкладывал в сущность понятия «игра» свое значение, в некоторых языках, понятие
игры распределено между несколькими терминами. Неоднократно предпринимались попытки дать определение понятию
«игра», чтобы исходя из того построить теорию детской дошкольной педагогики.
Шиллер считает игру критерием становления человека: «Человек играет только тогда, когда он является человеком в
полном смысле этого слова, и только тогда является он человеком, когда играет». С появлением человека она гармонично
входит в разнообразные проявления его жизни: «виды первоначальной деятельности человеческого общества уже переплетены с игрой, человеческая культура возникает и развивается в игре и как игра». Признаки и функции – это свобода деятельности, напряжение, динамика, торжественность, восторг, изолированность, повторяемость, наличие правил, исключительность и обособленность, необычность, переодевание и надевание масок.
Й. Хейзинга наделяет игру особой функцией, которая способствует зарождению и развитию всех видов деятельности
человека, это игра и маскарад, и все это на одной чаше весов, на другой современный человек и современная культура,
которые разучивается играть.
Э. Берн рассматривает игру как форму человеческого общения, а первые роли как стереотипные позиции людей, закрепившиеся в общении их друг с другом. Автор подчеркивает, что распространенность той или иной игры в данном обществе входит в компетенцию социологии и этнографии. В трудах философов игра предстает как древнейший формообразующий элемент культуры на основе которого складываются все виды человеческой деятельности, в том числе воспитание подрастающего поколения. Игра ребенка была также объектом исследования мыслителей, педагогов, психологов. Игра – своеобразная самостоятельная деятельность ребенка дошкольного возраста, особая форма детской деятельности. В игре больше, чем в какой-либо другой деятельности, ребенок может проявить самостоятельность. Он сам выбирает игрушки, различные материалы для игры, сам строит игровые сюжеты, в которых отражает окружающую жизнь. Известно сколь велико
влияние игры на всестороннее психическое развитие ребенка: его чувств, воображения, мышления, речи, волевых черт и
других психических процессов. Игра является важнейшим средством воспитания детей. В дошкольной педагогике она рассматривается в различных аспектах.
Во-первых, игра выступает как средство воспитательно-образовательной работы, с помощью которого решаются задачи нравственного и эстетического, умственного и физического воспитания детей разных возрастов, формирования личности
ребенка в целом. На занятиях в детском саду игра широко используется как метод обучения.
Во-вторых, игра рассматривается как форма организации жизни детей, поскольку она является важнейшей деятельностью ребенка дошкольного возраста. По инициативе детей затеваются самые разнообразные индивидуальные и коллективные игры, через игру педагог может воздействовать на поведение ребенка, на его взаимоотношения со сверстниками. Эти
две основные стороны игры неразрывно связаны. Игра может стать средством воспитательно-образовательной работы, если
будут учтены особенности этой деятельности и желание быть самостоятельными в ней. Вместе с тем детская жизнь детей
может быть хорошо организована лишь с помощью содержательной игры, лишь при том условии, что игровые формы будут
связываться с трудовым воспитанием, с обучением на занятиях, с использованием положительных сторон детского опыта.
Изучение игр самых различных видов, характер детских взаимоотношений в них поможет воспитателю выявить: круг
интересов отдельных детей и всей возрастной, характер воздействия окружающей среды, в первую очередь взрослых в детском саду и в семье. Этапы игровой деятельности, уровень взаимоотношений детей в игре, их гуманную, коллективисткую
направленность, умение руководствоваться правилами игры, а также жизненными нормами и правилами, отражаемыми в
сюжетно-ролевой игре. На основе наблюдений воспитатель сможет более обоснованно наметить общие и дифференцированные педагогические задачи, методы руководства игровой деятельностью. При этом необходимо с большим вниманием
относиться к индивидуальным и совместным играм дошкольников, поддерживать обе формы игры. Развивая у каждого ребенка умение сосредоточенно, не отвлекаясь, играть одному, педагог создает предпосылки совместных детских игр, в которых наиболее успешно решаются задачи формирования начал коллективизма. В дошкольной педагогике выделяет ряд этапов развития сюжетно-ролевой игры как особого вида игровой деятельности ребенка, а также этап взаимоотношений детей
в игре. Взаимодействие между детьми будет тем устойчивее и содержательнее, чем яснее цели и мотивы игры, чем лучше
ребенок овладел правилами игры, умением подбирать нужные материалы и игрушки, мастерить необходимое для игры,
самостоятельно применять в игре полученные знания и умения.
Педагог должен постепенно «переводить» детей с предыдущей ступени на более высокую, ставя как перед всеми детьми, так и перед отдельными ребенкам посильные развивающие задачи. Например, ребенок не умеет еще строить общую
игру, хотя охотно соглашается на присутствие рядом с ним другого играющего, занятого своей игрой. Другой ребенок не
научился подбирать игрушки, нужные для игры, однако игрушка, попавшаяся на глаза, наталкивает его на выполнение с ней
определенных действий. В подобных случаях было бы ошибкой настаивать, чтобы этот ребенок играл вместе со сверстниками. У таких детей еще не существует сюжетного замысла, они не умеют играть сообща, их надо этому научить. Педагог
организует, например, совместную игру с ребенком или, объединив двух-трех детей, играет с ними, ставит общую цель:
пусть мальчик шофер покатает на машине своих друзей и т.д. Совместную деятельность и поведение детей регулирует правила до начала игры и в процессе ее. В дидактической и подвижной играх правила задаются взрослыми: эти правила требуют от ребенка определенных целенаправленных действий, преодоления трудностей. Вместе с тем педагог должен подумать о том, как, какими ребятами и с какой целью пополнять имеющиеся игровые группы или самому активно создать новые детские объединения. Например, дети играют дружно, но никто не берет на себя роль ведущего, а если и пытается, то
слаженная игра все-таки не получается. Игра теснейшим образом связана с широкими воспитательными проблемами. Развитие игры не должно проходить стихийно, этой деятельностью необходимо управлять, учитывая ее особенности как особой формы организации детской жизни. Самые любимые игры дошкольников – это игры совместные. Ребенок тянется к
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обществу сверстников. Детский сад предоставляет в этом широкие возможности. Воспитателю необходимо руководить и
выбором игр. Он повседневно наблюдает за играющими детьми и, учитывая их интересы и желания, намечает, какие игры
следует рекомендовать в тот или иной период работы той или иной группе детей. Внимательное наблюдение за проявлениями детей в свободных играх в кругу сверстников позволяет воспитателю важные вопросы: правильно ли, что одни дети
почти всегда играют в мозаику, другие – изо дня в день увлекается шашками. Развивая у детей устойчивость интересов,
бережно относясь к их стремлением и привязанностям, надо формировать у них различные новые интересы, вызывать радость игрового общения со сверстниками. Дошкольное воспитание в детском саду, осуществляемое с учетам возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка, протекающее в процессе организованной педагогами детской деятельности, обеспечивает необходимое общее развитие и готовит дошкольников к следующему новому этапу их жизни к обучению в школе.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы внедрения идей толерантности в сферу образования.
Аннотация: бул макалада толеранттуулук идеяларын билим берүү чөйрөсүнө киргизүү маселелери каралды.
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Одной из целей изучения английского языка в современном мире является, в первую очередь, знакомство молодого
поколения со спецификой англоязычной культуры. Иностранный язык как учебный предмет обладает огромным развивающим и воспитывающим потенциалом. Он, как ни один другой предмет, способен воспитать уважение к людям других
национальностей, терпимость к инакомыслию и развить межкультурные коммуникативные умения. Разумеется, целью преподавателя не является привитие студентам английской или американской культуры и мировоззрения, но то здоровое, что в
них содержится, может помочь молодёжи обрести себя, выработать определённые жизненные ориентиры, которые помогут
найти своё место в обществе.
Необходимость формирования толерантности возникает с самых первых дней обучения, поскольку студенты, поступившие на учебу, приходят из разных микросоциумов, с разным жизненным опытом. Начиная с первого курса, важно обучать
студентов критически относиться к своим взглядам,принимать других как значимых и ценных и быть толерантными к ним. Это
способствует развитию сотрудничества и гармонизации отношений в студенческой группе, что в итоге делает процесс обучения более плодотворным. В процессе знакомства с культурой англоговорящих стран происходит сравнение и сопоставление
специфики их культуры, традиций, обычаев с родными культурами студентов. Например, знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными, со
знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих. В курсе английского языка существует значительное количество тем, при
изучении которых необходимо и возможно акцентирование проблемы воспитания толерантности. Например, на начальном
этапе – это «Описание внешности». При введении лексики по данной теме, а также в ходе составления диалогов обычно используются изображения людей с разным цветом кожи, одетыми в национальные костюмы, и обязательно с улыбающимися
лицами. При изучении темы “Livingtogether” затрагивается социально-бытовая сфера деятельности, взаимоотношения в семье,
с друзьями, а также культурные особенности, как родной страны, так и стран изучаемого языка.
Межкультурная коммуникация может быть реализована исключительно на наследии собственного народа, культуре
родного края. Таким образом, у студентов развивается умение представлять и свою страну, и свою малую родину в условиях межкультурного общения. Поэтому наряду с воспитанием уважительного отношения к другой культуре студенты более
глубоко осознают свою родную культуру. Так, например, после прочтения и обсуждения материала о британских праздниках студентам предлагается сравнить похожие русские или кыргызские праздники, традиции их отмечания.
Составление и рассказ диалогов так же воспитывает толерантность у студентов. Важно при введении диалога воспитывать уважительное отношение к мнению другого человека. Специальный пример включает в себя употребление структур,
предложений с союзом “but” (но). На примере устных упражнений студенты учатся противопоставлять свои увлечения и
вкусы увлечениями другого студента и.т.д.
Ну и, конечно, самые обширные возможности для формирования толерантности нам представляет тематика практических занятий: Великобритания и составляющие ее страны (это многонациональное государство, каждая входящая в его состав страна помнит и чтит свои традиции, при этом уважительно относясь к соседу, брату); темы “Лондон”, “США”, “Города США”, “Кыргызстан”, и другие. Все это позволяет обучающимся лучше узнать страны изучаемого языка, познакомится
с их историей, политическим строем, культурными традициями, повседневной жизнью людей и так далее. Такие знания
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создают основу уважительного, а, следовательно, миролюбивого отношения к культуре этих народов и стран. На таких
страноведческих уроках используются также лингвистические диктанты, викторины и кроссворды.
Студенты также получают информацию о достопримечательностях англоязычных стран при просмотре видеофильмов
и презентаций, сравнивают их с отечественными знаменитыми и интересными местами и приходят к выводу, что каждая
страна имеет свои ценности и гордится ими.
Богатый материал для воспитания толерантности дают пословицы и поговорки, например “Whenin Romedoas the Romansdo” ( В чужой монастырь со своим уставом не ходят), “Howmanypeoplesomanycustoms”(Сколько людей столько и обычаев), они способствуют приобщению студентов к мировой культуре и к лучшему осознанию своей собственной культуры,
так как в них зафиксирован народный опыт, неповторимость обычаев, терпимость и лояльность ко всем и всему окружающему на нашей общей планете. Изучая такие темы, как «Проблемы окружающей среды» и «Спорт», основное внимание
уделяется именно той мысли, что только при единстве взглядов на безопасное развитие всего общества можно добиться
благополучия на нашей планете, а спорт может стать той начальной идеей, которая может сплотить все нации.
Такие темы, как «Традиции и обычаи англоговорящих стран» «Великобритания», «Образование в Кыргызстане и Америке» и. т. д способствуют сравнительно-сопоставительному анализу студентами различных аспектов собственной культуры и культуры стран изучаемого языка.
В процессе воспитания толерантности к другим этносам терпимость к другим культурам – лишь начало. За этим
должны следовать понимание, уважение и, наконец, активная солидарность, готовность к общению с представителями разных народов.
Для воспитания толерантности к людям другой культуры чаще всего используются такие методы, как диалог, дискуссии, ролевые игры, рефлексивные методы. Разумеется, познакомившись с обычаями народов Англии, студент не сможет
сразу выработать толерантное отношение к ним, но полученная информация позволит ему без стереотипов, по-новому оценить культуру другого народа.
Специфика изучения английского языка отличается именно коммуникативной, диалоговой направленностью, что отражается в методах и формах занятий. Разработаны ролевые игры, моделирующие определённые ситуации, как правило,
объединённые сюжетом. Широко применяются ролевые игры, отображающие национальные обычаи стран изучаемого языка. Для расширения знаний о традициях Великобритании и сопоставления их с собственными национальными традициями
студентам 1 курса была предложена ролевая игра «Новый год в Шотландии».
Этнокультурный и социокультурный компоненты отражены в такой ролевой игре, как «Государственные праздники
Америки», позволяющей студентам узнать больше о традициях страны изучаемого языка и сравнить их со своими праздниками. В процессе проведения этих игр, где часть студентов выступают в ролях американцев, студентам создаются условия
для рефлексии этнокультурных компонентов. Ролевые игры несут элементы патриотизма и толерантности, уважения к другой культуре. «Иностранцы», согласно сценарию, должны рассказать гостям о данном празднике, традициях, связанных с
ним, ответить на вопросы «гостей». В свою очередь, «гости» из Кыргызстана (кыргызы и представители других национальностей) рассказывают о похожих традициях своей страны. Cледовательно, мы можем говорить об основных педагогических
условиях, способствующих воспитанию толерантности на занятиях по английскому языку:
1. Использование специализированной литературы на иностранном языке с целью воспитания толерантности к другим
культурам и народам изучаемого языка (это условие реализуется в ходе использования аутентичных текстов, просмотр
фильмов, отвечающих целям и задачам курса);
2. Использование ситуаций, способствующих формированию у студентов представлений о толерантном взаимодействии (ярким примером является обеспечение равенства между коммуникантами, что достигается использованием таких
фраз, как «Can I helpyou?» – «Могу я вам помочь?», «Where do you want to go?» – «Куда вам нужно попасть?», которые звучат довольно нейтрально, нежели «Неге, letmedoitforyou» – «Позвольте мне за вас это сделать?», что подчеркивает неспособность участника общения выполнить действие самостоятельно; обязательным условием любой коммуникации является
приветствие «Goodevening» – «Добрый вечер», прощание «Have a goodnight’ssleep» – «Спокойной ночи», «Goodbye» – «До
свидания» и благодарность за помощь «Thankyou» – «Спасибо» и многие другие, несоблюдение этих норм воспринимается
как неуважение к собеседнику);
3. Постановка проблемы толерантного взаимодействия перед участниками коммуникации (это условие может осуществляться непосредственно на занятиях английского языка, когда перед студентами ставится проблема и возможные ее
вариации, задача состоит в том, чтобы совместными усилиями прийти к ее решению);
4. Обеспечение мотивации у студента быть включенным в процесс формирования социокультурной компетенции (в
вузе должна быть организована толерантная воспитательная среда);
5. Использования ресурсов сети Интернет (использование данного ресурса является одним из наиболее продуктивных,
на наш взгляд, в ходе общения происходит интеракция, в результате которой студенты ощущают себя полноправными
участниками коммуникации; они сталкиваются с теми трудностями и проблемами, которые их могут ожидать в реальной
жизни: понимание проблемы и спонтанность ее решения).
Таким образом, английский язык имеет большой педагогический потенциал для формирования социокультурной толерантности у студентов. Обучение иностранному языку способствует более глубокому осознанию родной культуры, адекватной оценке других культур, другого образа жизни, особенностей профессиональной деятельности при наличии соответствующих педагогических условий, позволяет преодолеть отрицательные стереотипы по отношению к другим народам и
нежелание общаться с представителями других культур. В процессе обучения английскому языку в вузах у студентов должно формироваться современное мировоззрение, миролюбие, терпимость, признание возможности равноправного существования, а также умение жить в постоянно меняющемся мире и приспосабливаться к новшествам.
Литература
1. Кузьмина.Л.А. Воспитание толерантности в процессе обучения иностранным языкам. http;/festival/ 1
september.ru/articles/213867/
2. Степанов. П. Как воспитать толерантность? / Народное образование. 2001№9 стр.23-24. 1. Лихачев Д.С. Избранное: Мысли о жизни, истории, культуре. - М.: Российский Фонд Культуры, 2006. - 336 с.
3. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация: учеб.пособие / А. П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА - 2004. - 2BB с

96

4. Фурманова, В. П. Межкультурная коммуникация и лингвокуль-туроведение в теории и практике обучения неродным
языкам / В. П. Фурманова. - Саранск: Изд- во Мордов. ун-та, 1993. - 120 с.
5. Гершунский Б.С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования. // Педагогика. 2002. - №7. – С. 3-12.
6. Гершунский Б.С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования // Педагогика. 2003. - №1. – С. 3-10.
7. Гершунский Б.С. Толерантность как необходимое условие выживания и прогрессивного развития цивилизации. – М.:
Изд-во УРАО. – 2001.-С. 378.
_____________
КЫРГЫЗ ТИЛИНЕН АНАЛОГИЯ БОЮНЧА ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ТЕСТКЕ ДАЯРДООГО БАГЫТ
Дүйшеева Т.С.
Дүйшеева Токтокан Садыбакасовна – ф.и.к., С. Нааматов атындагы НМУ, Нарын ш.
Аннотация: Кыргыз тили сабагынан жалпы республикалык тестке даярдоого багыт берүү менен мектеп практикасына
жайылтуу тууралуу илимий-теориялык негиздеги сунуштарды берүү.
Түйүндүү сөздөр: жалпы республикалык тест (ЖРТ), аналогия, текст, антонимдик аналогия, синонимдик аналогия, бүтүн-бөлүк, зат жана анын курамы, шайман жана ал аткарган иш, уста-шайман, категория жана мисал, себеп-натыйжа, түшүнүктөрдүн даражалары.
Жалпы республикалык тестке мектеп бүтүрүүчүлөрүн кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча, аналогиялар тууралуу, окуу жана түшүнүү, текст менен иштөө боюнча даярдоо, мектеп практикасында тестти колдонуу деңгээлин
өстүрүү учурдун актуалдуу маселелеринен. Демек, мектеп көйгөйүнө айланган, программага дал келбеген, айрыкча бардык
предметтерге тиешелүү суроолорду (физика, математика, биология ж.б.) камтыган аналогияларды билүү, өздөштүрүү окуучуларга оордук жаратып келет. Бул болсо тесттин жыйынтыгына өз таасирин тийгизип, республика боюнча алганда көрсөткүчтөрдүн төмөн экендигин айкындап турат. Статистикалык маалымат боюнча 2015-жылы жалпы республикалык тестке:
• Кыргызстан боюнча 2015-жылы 71000 окуучу мектепти аяктаган,
• Алардын 43% гана окуу жайларга тапшырган,
• ЖОЖдорго ылайык 110 баллдан ылдыйлар 57% түзгөн.
2016-жылы 51065 окуучу ЖРТ тапшырган, алардын 25097си 80 – 110 балл алгандар. Төмөндөгү Билимди баалоо жана
окутуу усулдары борборунун (ЦООМО) диаграммасында тесттин жыйынтыгы анык көрүнөт: (1-диаграмма жана 1таблицадан караӊыз)
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Диаграммадагы көрсөткүчкө ылайык 200 баллдан 237 баллга чейин алгандар – 1170 абитуриент. Ал эми 60 баллдан
ылдый алгандар – 179. Жогоруда айтылгандай 2016-жылы ЖРТ тапшырган 51065 окуучунун 25097си 80 – 110 балл алгандар. Бул деген пайыздык көрсөткүч менен алганда 49,1% абитуриент “канааттандырарлык” деӊгээлдегилер, же болбосо
ЖОЖго тапшыруу укугуна ээ боло албай, өтмөк баллдан төмөн алгандар. Демек мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы Республика боюнча билим сапатынын деӊгээлинин канчалык экендиги айдан-ачык көрүнүп турат.
ЖРТ сынагы – окуучунун билимин жана ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн текшерүүчү сынак. Тест окуучунун жатка билген билимин текшербейт, ал окуучунун түшүнө билүү шыктуулугун сынайт.
ЖРТде тилге тиешелүү үч бөлүм бар:
 Аналогиялар
 Текстти окуу жана түшүнүү
 Эне тилинин практикалык грамматикасы, сүйлөм толуктоо
Бул макалада аналогиялар тести, алардын түрлөрү менен иштөө боюнча илимий-теориялык жана практикалык негиздеги ойлор, сунуштар берилет.
Аналогия тууралуу жалпы түшүнүк. Аналогия грек тилиндеги analogos деген сөздөн алынып, окшоштук деген маанини туюндурат. Аналогияда окуучунун табигый мыйзам ченемдиктерди билүү, б.а. буюмдар, кубулуштар, сезимдер ж.б.
нерселер арасындагы байланыштарды, тагыраак айтканда алардын окшоштуктарын, айырмачылыктарын, милдеттерин,
сандарын, иретин, курамын, өсүү-төмөндөө интенсивдүүлүктөрүн таба билүү шыктуулугун баалайт.
Аналогияларды туура табуу төмөндөгү негиздерге келип таянат:
1) Окуучунун логикалык ой жүгүртүү деңгээли: Арийне логика бардык адамдарда бар. Бирок ар бир адамдын логикалык ой жүгүртүүсү ар кандай. Бири тез ойлонуп, тез эсептей алса, экинчиси жайыраак болушу мүмкүн. Кандай болгон
учурда да бул жөндөмдү машыгуу аркылуу арттырса болот.
2) Окуучунун сөз байлыгы: Албетте, сөздүн маанисин түшүнбөгөн адам канчалык логикасы күчтүү болсо да, берилген сөздөрдүн маанилерин түшүнмөйүн аналогиялар тестинин туура жообун таба албайт.
Аналогиялык байланыштын түрлөрү:
1. Антонимдик байланыш
2. Синонимдик байланыш
3. Бүтүн менен бөлүктүн катышы
4. Шайман жана ал аркылуу жасалган иш
5. Уста жана анын шайманы
6. Шайман жана аны менен кошо колдонулган буюм
7. Категория жана мисал
8. Себеп жана натыйжа
9. Түшүнүктөрдүн даражалары
10. Илим жана анын бөлүмдөрү ж.б.
Аналогиялар бөлүмүндө суроолор жана алардын жооптору эки сөздөн турат.
Узун : кыска
Бийик : жапыз
А) чоң : кичине
А) таза : кир
Б) семиз : кичине
Б) кыска : чоң
В) чоң арык
В) тоголок : тегерек
Г) семиз : чоң
Г) узун : кичине
Туура жооптор – А варианттары. Анткени суроолордогу эки сөз бири-бирине карама-каршы келген (антоним) сөздөр. А варианттарындагы сөздөр дагы дал ошол суроодогу сөздөрдөй байланышта болгондугу үчүн бул вариант туура.
Аналогия тестин чыгаруудагы кадамдар төмөндөгүдөй:
1) жуп сөздөрдүн ортосундагы байланышты туура табуу;
2) табылган байланышты варианттагы жуп сөздөрдөн дагы табуу.
Күжүрмөн : бекерчи
А) сулуу : кооз
Б) жакшы : кайдыгер
В) проблема : маселе
Г) ак : кара
Туура жооп – Г. Үлгү жуптагы байланыш – карама-каршылык.
Түлкү : күчүк
Түлкү : ит
А) арстан : жолборс
А) арстан : жолборс
Б) илбирс : мышык
Б) илбирс : мышык
В) уй : музоо
В) уй : музоо
Г) төө : такай
Г) төө : такый
Туура жооп – Г
Туура жооп – Б.
Аналогиялык байланыштын түрлөрү төмөнкүдөй:
1. Антонимдик байланыш. Антонимдик аналогиялардын түрлөрү
1.1. жуп сөздөрдүн экөө тең бир сөз түркүмүнөн турган аналогиялар
а) ак : кара
ысык : муздак
а) киреше : чыгаша
б) узун : кыска
б) ачуу : жабуу
в) кир : таза +
в) кир : таза +
г) алыс : жакын
г) аз : көп
ысык : муздак
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(булардын негизин АБА түздү) бул жерде жалпылыкты табуу керек.
1.2. жуп сөздөр антонимдик байланышта, бирок ар бири бөлөк-бөлөк сөз түркүмүнөн болгон аналогиялар
шыктуулук : жөндөмсүз
сулуулук : серт (мында шыктуу : жөндөмсүз деп экинчи сөздүн сөз түркүмүнө салсак жообу чыгат).
2. Синонимдик байланыш
2.1. жуп сөздөрдүн экөө тең бир сөз түркүмүнөн болгон аналогиялар
ат : ысым
А) көп : мол
Б) жолоочу : жүргүнчү
В) жоош : момун
Г) тез : бачым
Туура жооп – Б.
2.2. жуп сөздөр синонимдик байланышта, бирок ар бири бөлөк-бөлөк сөз түркүмүнөн болгон аналогиялар
кубаныч : көңүлдүү
а) тездик : шашкалаң
б) сабырдуулук : чыдамкай
в) чебердик : олдоксон
г) тыкандык : таза
туура жооп – Б. Сабырдуу – чыдамкай о.э. кубанычтуу – көңүлдүү – синонимдер. (башка жалпылык, башка байланыштар да болушу мүмкүн).
3. Бүтүн менен бөлүктүн катышы
Бүтүн менен бөлүктүн катышы – аналогиялардын маанилүү байланыш түрлөрүнүн бири. Бул байланышта эки сөздүн
бирөө бүтүнү же толугу болуп, экинчиси биринчисинин бир бөлүгү же майдасы болуп эсептелет:
 Бак : бутак / велосипед : дөңгөлөк / дене : бут / мектеп : класс
Бүтүн менен бөлүктүн катышынын түрлөрү:
Бул байланыштын айрым өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруп, анын түрлөрүн билүү өтө маанилүү.
1. Бүтүн зат жана анын бөлүнүшү. Бул жерде кандайдыр бир зат же башка бир абстракттуу түшүнүк баарына маалым
болгон башка бир бөлүктөргө бөлүнүшү мүмкүн.
2. Зат жана анын мүчөсү (бөлүгү). Бул байланышта көбүнесе жаныбарларды жана алардын мүчөлөрүн, б.а. аларга
таандык болгон нерселерин мисал келтирсек болот. Бирок, албетте, башка жансыз буюмдар дагы бул түргө кирет.
3. Зат жана анын курамы. Мындай байланыш көп учурларда адамдар тарабынан жасалган кандайдыр бир затты жана
аны жасоодо эмне колдонулгандыгын көрсөтөт.
 Бетон : цемент / нан : ун / жарма : талкан.
Бүтүн-бөлүк байланышынын бул түрү өз алдынча экиге бөлүнөт:
А) зат жана анын азыркы курамы: нан : күкүм / айсберг : муз
Б) зат жана анын баштапкы курамы: нан : ун / айсберг : суу.
Заттын азыркы курамы кандайдыр бир табигый же адам кылган бир процесстен өткөндө гана белгилүү болот.
поезд : вагон
а) там : дубал
б) боз үй : уук
в) буфет : текче
г) калем : сыя
туура жооп – В. Анткени поезд вагондордон турса, буфет текчелерден турат. Бул даана бүтүн менен анын бөлүгүн
билдирип турат. Ал эми там дубалдарга бөлүнбөйт, боз үй бир гана ууктардан турбайт, калем дагы сыяларга бөлүнбөйт.
4. Шайман жана ал аркылуу жасалган иш
Аналогиялардын негизги байланыштарынын дагы бир түрү – бул шаймандар жана алар аркылуу аткарылган иштер
(“шайман” сөзү бул китепте адам баласы колдонгон бардык аспаптарды, куралдарды, жабдыктарды, электрондук приборлорду ж.б. техника түрлөрүн билдирүү үчүн колдонулду). Балка, балта, керки, кетмен, нивелир, барометр, термометр,
калкулятор, калем, машина ж.б.
Шаймандардын аткарган иштерине карата бөлүнүшү:
1. Эсептөөчү (жыйынтык чыгаруучу, өлчөөчү) шаймандар, алар адам баласы түзгөн кандайдыр бир шартта өзүнө
тиешелүү милдетти аткарып, өлчөшөт, эсептешет. Калкулятор : эсептөө / барометр : ченөө.
Бул түрдүн байланышы өз алдынча төмөндөгүдөй бөлүнөт:
А) шайман жана ал жасаган же ал аркылуу жасалган кыймыл-аракет: термометр : өлчөө
Б) шайман жана ал эсептеген же ал аркылуу эсептелген нерселер: барометр : басым / калкулятор : сан / сызгыч : узундук / тараза : салмак.
В) шайман жана анын өлчөө бирдиги: тараза : грамм / сызгыч : сантиметр
Бул байланыштан дагы бир өзгөчө байланыш түрү чыгат. Бул – түшүнүк жана аны өлчөө бирдиги: салмак : грамм /
узундук : метр / мөөнөт : ай.
2. Процессте (иштин жүрүшүндө) колдонулуучу шаймандар: бычак : кесүү / шибеге : тешүү / балка : кагуу / орок :
оруу
Бул байланыш төмөндөгүдөй бөлүнөт:
А) шайман жана анын негизги милдети: бычак : кесүү / сызгыч : ченөө
Б) шайман жана анын кошумча милдети: бычак : тешүү / чызгыч : кыруу
Принтер : басуу
А) компьютер : ойноо
Б) калкулятор : эсептөө
В) саат : тагынуу
Г) калем чийүү
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Туура жооп – Б. Себеби бул жердеги байланыш төмөндөгүдөй: экөөндө тең аталган шаймандардын негизги милдеттери (функциялары) басуу жана эсептөө.
Басым : паскаль
А)тазалык : суу
Б) өмүр : убакыт
В) вольтметр : вольт
Г) курак : жаш. Туура жооп – Г.
Аналогиянын бул түрүнүн татаалдыгы ушунда шаймандар бардык предметтерде спецификасына жараша окутулат. Алсак, физикадагы өлчөөчү шаймандар, химиядагы ар кандай реакцияларды жүргүзүүчү лабораториялык шаймандар, математикалык ченөө шаймандары ж.б. алардын функциясын билүү, аталыштарын эске тутуу окуучулардан жогорку концентрацияны, коммуникабелдүүлүктү талап кылат. Бардык предметтерге тиешелүү терминдер, атоолор, сөздөр – булар окуучулардын лексикалык фонду. Демек, бир учурда кыргыз тилинен аналогия тестин тапшырууда окуучудан жалпы билим берүүчү
багыттагы бардык предметтерди билүүсү талап кылынат.
5. Уста жана анын шайманы
Уста – бул өз ишин жакшы билген адис, чебер. Бирок бул жерде “уста” сөзү бардык кесип ээлерин, окуучуларды, студенттерди билдирүү үчүн колдонулду. Ал эми “шайман” сөзү бардык курал-аспаптарды жана о.э. устанын бир нерсе жасоодо
колдонгон кандайдыр бир заттарын билдирүү үчүн колдонулду: жыгаччы, ашпоз, хирург, мугалим, окуучу, учкуч, айдоочу.
Ар бир уста өз ишин аткарууда кандайдыр бир шаймандарды колдонот. Бири бир эле шайман менен иштесе, башкасы
бир нече шайман колдонушу мүмкүн. Ошондуктан, аналогиялардын дагы бир маанилүү байланыш түрү – бул уста жана
анын шайманы: хирург : скальпель / ашпоз : эт / учкуч : учак / окуучу : дептер сыяктуу.
Уста-шайман байланышынын түрлөрү:
1) Уста жана анын туруктуу шайманы
 Хирург : скальпель / жыгаччы : араа / аскер : мылтык.
2) Уста жана анын утурумдук шайманы:
 Ашпоз : эт / жыгаччы жыгач / сакер : ок.
Жазуучу : калем
А) ырчы : үн
Б) мугалим окуучу
В) мергенчи : мылтык
Г) артист : роль. Туура жооп –В.
6. Шайман жана аны менен кошо колдонулуучу буюм
Иш процессинде колдонулган шаймандар сөзсүз түрдө башка бир заттар, буюмдар менен кошо колдонулат. Бул жерде
же шайман кандайдыр бир затты жардамчы катары колдонот, же түз ошого таасирин тийгизет. Бул байланышты “шайманжардамчы зат” деп койсо болот. Мис., балка : мык / балта : отун / ийне : жип / жаа : жебе / мылтык :ок.
Шайман-жардамчы зат байланышынын түрлөрүн билүүдө шайман менен кошо колдонулган заттын максатын билүү
өтө маанилүү.
1) шайман жана ага жардамчы катары колдонулган зат. Бул жерде жардамчы затсыз иш аткарылбайт. Бул байланышта көбүнчөсүн шаймандардын бир гана жардамчысы болот.
 Темене : жип / жаа : жебе / тапанча : ок / кулпу ачкыч / отвертка: буроо.
2) Шайман жана анын түздөн-түз таасирин тийгизе турчу зат. Бул байланыш шаймандын кандай ишке керек болгонун аныктайт. Т.а. шайман аркылуу башка бир заттын өзгөрүүгө учуроосу ушул байланыштын негизин түзөт. Бул жерде бир
шайман бир нече затка таасирин тийгизиши мүмкүн.
 Балта : отун / ат тиш : зым / чалгы : чөп / кайчы : кагаз / бычак : эт.
Ар кайсы жердеги жашоонун шартына жараша айрым шаймандар өз максатынан тышкаркы максатта дагы колдонулушу мүмкүн. (кээде м., отвертка менен бир нерсени чукуу, тешүү үчүн колдонобуз).
 Балка : мык
А) ийне : жип
Б) араба : дөңгөлөк
В) уста : лом
Г) китеп : мукаба.
Туура жооп –А.
Калем : кагаз
А) кнопка : телевизор
Б) ооз : тамак
В) үтүк : кездеме
Г) казык : жер.
Туура жооп –В. Калем кагаздын бетине өзгөртүү киргизсе, үтүк да кездеменин бетин түздөө менен өзгөртөт.
Аналогияда мындан сырткары категория жана мисал байланышы бар, илим жана анын бөлүмдөрү: алсак математика
илимине: алгебра, геометрия, тригонометрия кирет, биология илимине: зоология, ботаника кирет. Себеп жана натыйжа
байланышына: ооруу : айыгуу, дарылануу : айыгуу ж.б. Түшүнүктөрдүн даражасы: күлүү : каткыруу, басуу : чуркоо, ж.б.
Жыйынтыктаганда кыргыз тилинен аналогия тестин жүргүзүүдө эки негизге таянуу зарыл. 1. Окуучунун логикалык ой
жүгүртүү деңгээли жогору болушу керек. Деги эле ЖРТ эӊ мыкты окуган окуучунун деӊгээлине ылайыкталып түзүлөт. Албетте логика бардык адамдарда бар. Бирок ар бир адамдын логикалык ой жүгүртүү тездиги ар кандай, кандай болгон учурда да
бул жөндөмдү машыгуу аркылуу арттырса болот. 2. Окуучунун сөз байлыгы кенен болушу абзел. Албетте, сөздүн маанисин
түшүнбөгөн адам канчалык логикасы күчтүү болсо да, берилген сөздөрдүн маанилерин түшүнмөйүн аналогиялар тестинин
туура жообун таба албайт. Демек жалпы коомчулук: окуучу, ата-эне, мугалим келечекке кайдыгер карабашы керек.
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АЗЫРКЫ БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ МУГАЛИМ-СТУДЕНТТИН КОМПЕТЕНТТИК МАМИЛЕЛЕРИ
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Мукамбетова Н.Т. – окутуучу, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Аннотация. Бул макалада азыркы билим берүүдөгү мугалим-студенттин компетенттик мамилелери каралды. Бүгүнкү
күндө дүйнөдөгү болуп жаткан билим берүүнүн өзгөрүшү, Болон процессинин пайдалуулугу, компетенция өзү түрдүү курамдардан тураары, ошондой эле компетенция жана компетентүүлүккө болгон көз караштар жөнүндө кеңири каралды.
Аннотация. В этом статье рассматривается компетентностное отношение учитель-студента в современном образовании. Широко рассмотрена изменения в образовании, которые происходят сегодняшний день, полезность Болонского процесса, компетенция состоящая из разных видов, а так же компетенция и компетентность.
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Дүйнɵдɵ жүрүп жаткан глобализация процесси билим берүүнүн интернационализацияланышына алып келүүдɵ. Билим
берүүнүн дүйнɵлүк социалдык системага айланышы ар кыл деңгээлдеги жана мүнɵздɵгү элементтердин кɵптɵгɵн эриш
аркак байланыштары менен мүнɵздɵлɵт. Болон процесси боюнча билим берүү системасын кайра түзүүгɵ аракеттенген
ɵлкɵлɵр социалдык жашоонун ɵзгɵрмɵлүү шарттарына жогорку окуу жайлардын азыркы бүтүрүүчүсүнүн даярдыгынын
жетектɵɵчү критерийи катары компетенцияларга жана компетентүүлүктɵргɵ кайрылышууда.
Кыргыз республикасында Болон конвенциясына кошулуу менен профилдик билим берүү системасында окутуунун
жаңыча максаттары аныкталууда. Ал максаттар компетенттик негиздөө логикасында орун алып кесиптик билим берүүнүн
теориясына жана практикасына киргизилген. Окутууга болгон компетенттик мамиле дүйнөлүк билим берүү системасында
эң негизги багыттардын бири болууда [1].
Ошондуктан Кыргыз Республикасындагы билим берүү тармагында бул багыт бирден бир эң маанилүү концептуалдык
шарт катары болууда. Билим берүүнүн жыйынтыктарына карата болгон учурдун талаптарын чагылдырган «компетентүүлүк» Батыштын педагогикалык ойлорунан алынган жана ийгилик философиясы менен тыгыз байланышкан. Анткени,
адистештирилген ийгиликтүү ишмердүүлүк гана бүгүнкү күндɵ күтүлүп жаткан билим берүү сапатынын натыйжасы жана
критерийи боло алат. Компетентүү мамиле – бул кɵптɵгɵн окуу жайларды жана эмгек рыногунун муктаждыгын тийиштүү
калыпка салууга жасаган аракет. Кээ бир окумуштуулар компетентүүлүк мамиле бул – «билим берүүгɵ ачык заказ идеясы»
менен байланыштырат. Ошентип, азыркы учурда билим берүү үчүн компетентүүлүк идеясы – бул биринчи кезекте, билим
берүүнүн мазмунуна карата болгон ачык талаптын идеясы болуп саналат.
«Компетенттүүлүк», «компетенция» түшүнүктөрү Болондук окутуу системасындагы алгач категориялар катары Европалык Союздун мамлекеттериндеги окумуштуулар Р. Бадер, Д. Мартенс, Б. Оскарсон, А. Шелтен, Саймон Шо ж.б.
изилдөөчүлөр тарабынан киргизилген. Россиялык окумуштуу педагогдор В.И. Вайденко, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедева ж.б.
бул багытка өз салымдарын кошушту. Кыргыз окумуштуу педагогдору да бул багытта терең изилдөөлөрдү жүргүзүшүп, өз
салымдарын педагогикалык илим системасына киргизишүүдө. Алар И.Б. Бекбоев, Э.М. Мамбетакунов, Ж.У. Байсалов,
Ш.А. Алиев, К.М. Төрөгелдиева, А.К. Наркозиев жана башкалар.
Билим берүүнүн гуманисттик парадигмасы тарбия жана билим берүүнүн ар бир катышуучуларына б.а. билим берүүчү
менен билим алуучунун субъект-субъекттик өз ара аракетине, тандоо эркиндигин ыйгарат. Мындай жагдайда билим жана
тарбия берүүнү өтө жогорку квалификациялуу, чыгармачылык менен иштеген, социалдык активдүү, конкуренттик
жөндөмдүү, гумандуулук баалулуктарга багытталган, тандоо ситуациясында өз алдынча чечим кабыл ала турган жана
чечимине жооп бере турган педагог-инсан гана ишке ашыра алат.
Акыркы убактарга чейин педагогдордун кесиптик чеберчилиги алардын квалификациясын жогорулатуу системасы
боюнча ишке ашырылып, анын негизги мазмуну педагогдордун функционалдык иш аракетине байланышкан. Азыркы шартта алдыңкы педагогикалык топторду, окумуштуулар жана квалификациясы жогорку кадрларды даярдоодо оптималдуу жолдорду издөө жана алардын формаларын өркүндөтүүгө багытталган. Педагогдук кадрларды даярдоо жана алардын жемиштүү иштешине керектүү терең илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү талап кылынууда. Аларга педагогдун кесиптик калыптанышында субъективдик аракеттик турум, педагогикалык билим берүүнүн аксиалдык негизин жана педагогдун кесиптик инсандык өнүгүшүн илимий жактан анализдөө зарыл. Ушул багытта мугалимдин кесиптик компетенциясы түрдүү курамдан
туруп, ал жогорку окуу жайында окуп жаткан мезгилде калыптанышы керек. Бирок, кээ бир окумуштуулар «компетенттүүлүк» түшүнүгү илимде толук калыптана электигин жана анын кээде билим, илим жана жөндөмдүүлүктүн тобуна
редукцияланган деп эсептешет [2].
Билим ар дайым кимдир бирɵɵгɵ тийиштүү, кимдир бирɵɵнүкү, аны сатып алууга болбойт, билгендерден уурдап алганга да
болбойт. Ошентип, компетентүүлүк мамиленин маңызын түшүнүү үчүн жеке билим менен «ээсиз» маалыматты вербалдаштыруу, объективдештирүүнү ажырата билүү зарыл. «Жеке билим, жеке түшүнүк сыяктуу эле кандайдыр баалуулук катары
ɵздɵштүргɵн билимин, окуганын колдоно билүү менен бирге ɵзүнүн турмушунда түшүгɵнүнүн маңызы болот». Компетентүүлүк
мамилеси нагыз билимге эмес, эстеп калган, жаттап алган нерсени билим деп эсептеген иллюзияга карама-каршы коюлган.
Мугалимдин инсандык психологиялык багыты боюнча кесипке даярдыгы келечек муундарды тарбиялоодо өтө маанилүү
экени талашсыз. Мугалим студентти инсан катары көрүп, ага ошондой мамиле кылат. Студенттердин социалдык, маданий, жеке
өзгөчөлүктөрүн эске алып, эң жогорку деңгээлде ага багыт жана жардам берүүгө аракеттенет. Студенттерге өз мамилеси,
жүрүш-турушу аркылуу үлгү болот. Башка мугалимдердин, жетекчилердин алгылыктуу тажрыйбаларын үйрөнөт, өзүн-өзү
аңдап, дайыма өнүгүп туруу үчүн аракет жасайт. Жаңыны билгиси келет, өзү иштеген жердин да алдыда болушуна салым кошот. Кесибине тиешелүү нормативдүү документтерди изилдеп, эч кимдин укугуна зыян келтирбей тургандай мамиле кылат.
Бакалаврларды даярдоонун үчүнчү муундагы стандарты «педагогикалык билим берүү» багытында жалпы маданий жана кесиптик компетенцияларды калыптандырууга болгон талаптарын аткарат. Педагогикалык иш аракеттин шарттары тез-
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дик менен ѳзгѳрүп турган мезгилде, ага ѳз учурунда кѳнүп кетүү, б.а. тездик менен адаптациялануу педагогикалык эмгектин
ийгиликтүүлүгүн камсыздайт.
Окутуунун мазмуну, максаты, окуу китептеринин ѳзгѳрүүгѳ дуушар болуп жаткан мезгилде бирдиктүү методикалык
сунуштар менен иш алып баруу анчалык туура эмес болуп эсептелинет.
Биз жогоруда кѳрсѳткѳндѳй мугалимдин кесиптик компетенциясы педагогикалык иш аракеттин негизи болуп саналганы менен аны бир мааниде чечмелѳѳ ѳтѳ оор. Кесиптик компетенттүүлүктүн структурасы кѳп маанилүү б.а. бир мааниде
эмес чечмеленет жана ага байланышкан изилдѳѳлѳрдѳ мугалимдин методикалык компетенттүүлүгү да мугалим тарабынан
конструкцияланган методикалык чечимдер дидактикалык жактан маанилүү проблема экендигине карабастан ачык жана
толук каралбай калат [3].
Компетенттүүлүк – адамдын билимдерин, билгичтиктерин, көндүмдөрүн жана ишмердүүлүктөрүн белгилүү бир кырдаалда (окуу, инсандык, кесиптик) өз алдынча колдонууга болгон интегративдик жөндөмдүүлүгү. Ал эми компетенция –
(лат. Compete – шайкеш келүү, кесиптик) натыйжалуу иштөөсү үчүн билим даярдыгына карата алдын – ала коюлуучу социалдык талаптар (нормалар, стандарттардын тизмеси).
«Компетенттүүлүк» жана «Компетенция» түшүнүктѳрү билим берүү системасында билим берүү процессин модернизациялоого жана аны азыркы мезгилдеги эл аралык стандартка алып келүүгѳ байланышкан. Кѳпчүлүк учурда бул эки синонимдик түшүнүктѳрдү «Компетенттүүлүк» жана «Компетенцияны» ажыратып айырмалуу пайдалануу сунушталат (П.В.
Занина жана Н.П. Меньшиковалар).
Компетентүү мамиледе сабак билим берүүнүн уютуруунун бир формасы сакталат. Бирок, сабактарды уюштуруунун
сабактан тышкары формаларын – сессия, долбоор боюнча топ, китепканада же компьютердик класста өз алдынча иштөө
сыяктуу билим алуунун башка формаларын колдонуу кеӊейтүүгө көбүүрөөк басым жасалат. Окуу материалдарын уюштуруунун жана өздөштүрүүнүн негизги бирдиги болуп модуль эсептелет. Ошондуктан, компетентүү –багытуу билим берүүдө
окуу китептери салтуу билим берүүдөгү түзүлүштөн айырмаланып турат. Дээрлик кыска мөөнөттө сабактарды уюштуруу
үчүн локалдуу материалдар эмес, блок катары модулдар белгиленген.
Студенттердин өзүнүн жоопкерчилиги жана активдүүлүк идеясына негизделген киришүү жана иштин формасын апробациялоодон турган окутуунун технологияларын өзгөрттү. Бул мугалимдин бир жактуу активдүүлүгүнөн өз алдынча окууга, студенттердин жоопкерчилигине жана активдүүлүгүнө өтүүсү, компетентүүлүктү өнүктүрүүгө багытталган бардык өзгөрүүлөрдүн жалпы белгиси.
Компетенция ѳз ичине инсанга тиешелүү ѳз ара байланышкан сапаттардын тобун билүү, аткара алуу, жѳндѳмдүүлүктү
педагогикалык иш аракетте аткара алуу, педагогдук мамилелешүү жана мугалимдин белгилүү баалуулуктарды, идеалдарды
жана педагогикалык аң-сезимди коштоп жүрүүнү ѳз ичине алат.
Тиешелүү компетенцияга инсандын ээ болушу компетенттүүлүккѳ тиешелүү жана ал аны иш аракетте пайдалана алат.
Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү интегралдык мүнѳздѳгү педагогдун компетенттүүлүгү болуп саналып жана ал
ѳзүнчѳ структурага ээ болуп, бир канча элементтерден турат. «Ачыктык компетенция» түшүнүгү ѳтѳ мааниге ээ болуп
кѳптѳгѳн турмуштук сферада орун алып, коомдун эффективдүү функцияда жашоосуна кепилдик кылат. «Ачыктык компетенциялардын» түрлѳрү арбын жана алар ар бир конкреттүү илим тармактарына тиешелүү болушат. Мисал катары мугалимдерге керектүү болгон «ачыктык» компетенцияларды келтирели.
Алар:

Баалуулуктуу – маңыздык компетенция;

Жалпы маданий компетенция;

Окуу-таанып билүүчүлүк компетенция;

Информациялык компетенция;

Коммуникативдик компетенция;

Социалдык-эмгектик компетенция;

Ѳздүк-ѳркүндѳѳ компетенциясы ж.б. болот.
Жогоруда келтирилген мисал компетенциянын түрлѳрү ѳтѳ кѳп жана ар кыл экендигинин ачык далили. Азыркы мезгилде педагогдун «кесиптик» компетенциясынын ичинен берилген конкреттүү шарт үчүн предмет, тема жана негизги акцент өтө керектүүсүн оптималдуу мүнөздө эффективдүү пайдалануу азыркы педагогдор үчүн мезгилдин курч талабы экендигин терең түшүнѳ билип жана аны ишке ашыруунун зарылдыгы келип чыгат.
Компетенүүлүк ɵзүндɵ жɵндɵмдүүлүктү гана камтыбайт. Педагогдор жана изилдɵɵчүлɵр мурун жɵндɵмдүүлүк факторуна караганда мотивациялык компонентке иренжүү менен карашкан. Бирок, компетенттүүлүктү аныктоо жана баалоо процессинде дал ушул мотивациялоо феномени таяныч пункту боло алат.
Белгилей кетүүчү нерсе, компетенттүүлүктүн түрлɵрү баалуулуктун бир категориясынан экинчисине ɵтүшү мүмкүн.
Эгерде компетентүүлүктүн белгилүү түрү конкретүү бир максатка жетүү процессинде ɵнүккɵн болсо, адам аны башка максатка жетүүдɵ ишке ашырууга жɵндɵмдүү болот. Бирок, адамдын компетентүүлүгүн баалоодо ал үчүн баалуулукка ээ болбогон максатты ачып бере алса, бул ага ээ эмес дегендикке жатпай.
Азыркы биздин коомдо качан приоритеттер жана коомдун баалуулуктары кескин ѳзгѳрүп жаткан мезгилде, билим
берүү системасына жаңы талаптар коюлуп, мектептин башкы максаты социалдык адаптацияланган чыгармачыл инсанды
калыптандыруу болуп саналат. Ушундай мезгилде педагогдун негизги функциясы белгилүү кѳлѳмдѳгү илимдерди, ыкма
жѳндѳмдүүлүктѳрдү окуучуга берүү менен эле чектелбейт, негизги максат ѳсүп келе жаткан муунга жаңыча ой жүгүртүүгѳ,
жаңы шарттарга ага адекваттуу мамиле жасай турган инсанды тарбиялоо болуп саналат. Ошондуктан, педагогдун профессионалдык компетенциясы кѳп факторду кубулуш болуп саналат.
Жогоруда каралган аргументтерден бирден бир негизги жыйынтык азыркы билим берүүнү интеграциялоону илимий –
практикалык багытын негизи компетенттүүлүк болуп саналат.
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Аннотация. В статье излагаются оценивание деятельности учения и способы построения системы оценивания.
Ключевые слова: образования, оценивания, оценочная деятельность, результат обучения.
Проблема оценивания и оценочной деятельности – одна из актуальнейших проблем, как в педагогической теории, так
и в педагогической практике. В различные периоды жизни нашего общества измерение качества обучения и воспитания, а
также выражение результатов этих измерений всегда вызывали живой интерес педагогов.
Если под старой концепцией образования подразумевалось, что образование – это процесс и система, инвестиции и
надежда. То в соответствии с новым определением сегодняшнего дня образование ориентировано на достижения результата и имеет место лишь тогда когда, процесс обучения результативен [4].
Наиболее обсуждаемый сегодня в образовательном сообществе вопрос - это качество образования: как его понимать,
как улучшать и как оценивать. По первым двум вопросам сказано уже очень много. Но мы хотели бы остановится на
третьем вопросе -оценивания.
Сегодня основная образовательная цель – эта практическая ориентированность, т.е. адекватность требованиям социальной жизни, профессиональной и бытовой сферы, и личностная ориентированность - адекватность возможностям, особенностям и интересам ребенка [3]. Эти два взаимосвязанных и взаимодополняющих ориентира отнюдь не являются достижением нашего времени, а наоборот, они были заявлены очень давно и существовали параллельно с реальной образовательной школьной практикой.
Несмотря на столь очевидную зрелость этой концепции, ясно, что она с огромным трудом входит в практику отечественной нашей школы. Одним из причин, на наш взгляд является несоответствие новых учебных форм и средств, которые могут это качество обеспечивать.
Обучение, сосредоточенное на ученике, создающее для него возможность свободы и инициативы за счет реализации
проектных, исследовательских, творческих форм учебной работы, предполагающее его партнерство и сотрудничество с
учителем, т.е. такое обучение (или учение), в котором ученик становится его субъектом, упирается в традиционную систему
оценивания. Для нее школьник по- прежнему остается объектом контроля и оценки, а учитель - доминирующей и абсолютно самодостаточной их инстанцией. То есть старая форма оценивания идет вразрез с новой практикой обучения и учения и
не вмешает их изменившегося содержания.
Содержание учебного материала оценивается по степени соответствия с государственным образовательным стандартом.
В диагностировании содержания учебного материала выясняется, насколько он качественно организован, что позволяет ученику легко его усваивать. Показателями качества содержания учебного материала является наглядность, качественная организация и доступность. По результатам диагностики содержание учебного материала может быть улучшено и модернизировано.
Методы, формы и средства обучения проверяются по степени их разработанности и реализации. Для каждого из этапов
обучения применяются отдельные, специфические методы, формы и средства. Поэтому оценивание проверяет планомерность и качество их использования.
Важным этапом является оценивание деятельности учения. На данном этапе подлежат оцениванию все виды учебнопознавательной деятельности ученика. Посредством оценивания определяется степень осознанности целей и задач, наличие
потребности и мотивов, степень усвоения нового учебного материала, сформированность понятий и уровни усвоения, эмоционально ценностные ориентации ученика, уровень сформированности самоконтроля, рефлексия и самооценка своих действий.
Результат обучения – итог всей обучающей деятельности педагогической системы [2]. На основе оценки результата
можно делать вывод о качестве деятельности других компонентов процесса обучения. Результат обучения – это результат
реализации цели, организации содержания учебного материала, применения методов, средств и форм обучения. Качественная их организация влияет на формирование качества результата обучения. Это результат совместной деятельности учителя
и ученика. Поэтому особое внимание уделяется качественной организации диагностики результата обучения. От объективности выполнения данной процедуры зависит многое: планирование дальнейшей деятельности, принятие мер по улучшению, проведение корректировочных действий и т.д.
Для образовательного процесса чрезвычайно важно не только выявление сегодняшнего положения ученика, но и определение его будущего в плане усвоения учебного материала, разработка направления его дальнейшего развития. Поскольку
оценивание направлена на обнаружение каких-либо отклонений в развитии ученика, она требует выработки мер по преодолению слабых сторон, в то же время и стимулирования его познавательной деятельности, поддержки сильных сторон в целях оказания помощи в развитии ученика. Однако выявление состояния и определение перспективы невозможно без изучения предыстории сложившегося положения. Выявить состояние ученика и наметить тенденции его развития можно только в
том случае, когда достаточно изучено прошлое, определено настоящее и намечено будущее состояние ученика.
Поэтому одним из важнейших требований для оценивания является, во-первых, систематическое проведение оценочных процедур, сопровождаемых анализом причин, которые привели к сложившемуся состоянию, и, во-вторых, выведение
следствий.
Но можно сказать, что сегодня в подходе к оценке учебных результатов намечается определенный сдвиг. Упор переносится с внешней оценки на самооценивание, участие ученика не только в получении результата, но и в его анализе (по таксономии Блума).
Систему оценивания можно усовершенствовать, сделав ее многофункциональной. Ю.В. Романов [1] предлагает подход к определению эффективного оценивания, выдвигая на первый план следующие требования.
Система оценивания должна давать возможность определить, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, сформирован тот или иной практический навык, т.е., другими словами, - возможность сверить достигнутый учащимся
уровень с определенным минимумом требований, заложенных в тот или иной учебный курс. При этом представляется целесообразным брать за точку отсчета именно обязательный минимум, поскольку лишь он может быть более или менее четко
определен. Система оценивания должна фиксировать как изменения общего уровня подготовленности каждого учащегося,
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так и динамику его успехов в различных сферах познавательной деятельности (усвоение и обработки информации, творческое представление своих мыслей и образов и т.д.), что позволяет получит более рельефную картину успехов и неудач учащихся на пути получения образования. При этом желательно, чтобы фиксация данной информации была стандартизировала и не требовала от-преподавателя больших затрат времени, т.е. не была вербальной.
Уже в самом механизме выставления отметок должна быть обеспечена возможность адекватной интерпретации заложенной в них информации, для чего система оценивания должна быть совершенно прозрачной в смысле способов выставления текущих и итоговых отметок, а также целей, для достижения которых эти оценки ставятся. В противном случае на
первый план вместо информативно-диагностической выходит карательно-поощрительная функция оценивания, в отношении правомерности существования которой в рамках среднего звена школы существуют большие сомнения.
В систему оценивания должен быть заложен механизм, поощряющий и развивающий самооценивание учащимся своих
достижений, а также рефлексию происходящего с ним в ходе учебного процесса.
Система оценивания должна предусматривать и обеспечивать постоянный контакт между учителем, учеником, родителями, классным руководителем, а также администрацией и педагогическим коллективом школы. Без такой связи едва
ли возможен системный подход к формированию учебного процесса, а значит, и обеспечение его целостности.
Cистема оценивания должна быть единой применительно к конкретному школьному классу. Невозможно эффективное
существование на различных уроках систем оценивания, основанных на разных принципах. Различия принципиального
характера в системе оценивания возможны только между возрастными группами учащихся, но никак не между группами
предметов.
Система оценивания должна быть выстроена таким образом, чтобы как можно бережнее относиться к психике
учащихся, избегать травмирующих ее ситуаций. Представляется, что основной путь для достижения этого - внедрение в
сознание всех участников учебного процесса отношения к системе оценивания как к инструменту, необходимому для
успешного получения образования, для осуществления обратной связи.
Таким образом, последовательное применение указанных требований трансформирует функциональное значение системы оценивания, перенося и многократно усиливая упор на информационно-диагностической функции, серьезно изменяя
содержание нормативной и стремясь, избавиться от карательно-поощрительной функции, то, во всяком случае, полностью
изменить механизм ее действия.
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Аннотация. Макалада окуучулардын ой жүгүртүү иш аракетин уюштуруу, өзүн-өзү баалоо жана окутуу процессинде
дифференциалдык окутуу ишке ашыруу жөнүндө сөз болот. Мындан тышкары мектептеги билим берүүнүн сапатын
жакшыртуу максатында, химияны жогорку деңгээлде окутуунун негизинде окуучулардын билимдеринин, билгичтиктеринин жана көндүмдөрүнүн өнүктүрүүдө, алардын жоопкерчиликтерин сездирүү, окуу, таанып-билүү, ишмердүүлүктөрүн
өркүндөтүү каралган.
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о познания и организации мышления учащихся, самооценивания, а также
реализации дифференцированного обучения в образовательном процессе. Кроме этого, внимание уделено развитию знаний,
умений и навыков учащихся, формированию ответственности за обучение, развитие трудолюбия и усердия с целью
повышения качества школьного образования путем обучения химии на высоком уровне.
Abstrac. This article is about cognition and organisation of pupil’s mentality, self evaluation and also realisation of differentiational
teaching in educational process. Besides the author focuses on the development of pupil’s educational qualities, abilities and skills,
offer them be responsible, enhance comprehension, perception, diligence and endeavour in order do upgrade the qualification of
schools by teaching chemistry on top-level.
Түйүндүү түшүнүктөр: окутуу, билимди жекече эсепке алуу, оозеки текшерүү, зачет, жазуу жүзүндөгү текшерүү, өзүнөзү текшерү, окуу, таанып-билүү ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү .
Ключевые слова: обучение, индивидуальный учет знаний, устная проверка, зачет, письменная проверка, оценивание себя,
учение, развитие познания трудолюбия
Keywords: teaching, personal educational evaluation, oral test, quiz, written monitoring, self checking, self-evaluation, learning,
developing perception and cognition abilities.
Учурдагы жаңылануунун коомдук саясий милдеттеринин бири болуп – азыркы жаштардын ар тараптан билимдүүлүктү жана ар нерсеге жөндөмдүүлүктү талап кылуусу саналат.
Бул милдетти ишке ашыруу максатында окуучуларга химия илиминин негиздерин берүү, жаратылыш менен күнүмдүк
турмуштагы болуп жаткан кубулуштардын ортосундагы ар түрдүү байланышты аң сезимдүүлүк менен өздөштүрүү үчүн
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химияны окутуу технологиясын жакшыртуу, билим алуу ыкмаларын үйрөтүү, алардын проблемасын чечүү маанилүү шарт
болуп саналат.
Ошондой маанилүү шарттардын бири жалпы билим берүүчү мектептерде химия мугалиминин иш аракетин пландаштыруу жана уюштуруу болуп эсептелинет.
Химия мугалиминин иш аракетин пландаштыруу жана уюштуруу - өз ичине ишин пландаштыруу, химия кабинетин
рационалдуу уюштуруу, эмгек шартын оптималдаштыруу, окутуунун техникалык каражаттарын колдоно билүү мүмкүнчүлүгү, эмгекке болгон мамилесин аң сезимдүү сезе билүү менен жоопкерчиликтүүлүгү, эмгек маданиятын сактоосу, коллективде өз ордун билүүсү ж.б. камтыйт.
Мугалим окуучулардын адабияттар менен иштей билүүсүн калыптандырууну алгач окуу китеби менен иштей билүүсүн уюштуруу менен баштоо зарыл. Окуу китебинин жардамы менен мугалим, окутуу процессинин билим берүүчүлүк,
милдеттерин чече алат. Орто мектепте химия предметин өздөштүрүүдө окуучулар колдонууга мүмкүн болгон милдеттүү
окуу куралдары болуп – химия окуу китеби жана химия боюнча маселелер, көнүгүүлөр жыйнактары саналат.
Бирок көпчүлүк окуучулар окуу китебин өз алдынча окуганда анча түшүнө бербейбиз деп ойлоо менен, мугалимдин
түшүндүрмөсүнөн кийин аны жеткиликтүү түшүнө тургандыгын билдиришсе, кээ бирлери тексттин мазмунун түшүнбөстөн
эле бир нече ирет окуу менен жаттап ала тургандыгын моюнга алышат, ал эми айрым окуучулар болсо тексттин мазмунун
окуганда, окуу китебиндеги таблицаларга, сүрөттөргө көнүл бурбай эле окуй тургандарын билдиришкен.
Окуу китебинин тексти көпчүлүк учурда ар кандай шрифтер менен жазылат, анткени окуу материалын негизги, кошумча, түшүндүрүүчү деп бөлүп көрсөтүүгө жардам берет.
Негизги текст окуучулар үчүн милдеттүү түрдө өздөштүрүүгө зарыл болгон химия курсунун негизги мазмунун жана
негизги идеяларын камтыйт. Окуу китебинде негизги текст көпчүлүк учурларда чоң шрифтер менен, ал эми закондордун,
түшүнүктөрдүн, эрежелердин аныктамалары майлуу шрифтер менен айырмаланып жазылат.
Кошумча жана түшүндүрүүчү тексттер, б.а. жардамчы кызмат аткаруучулар, көпчүлүк учурларда петит менен белгиленет. Мындай тексттерге: окумуштуулардын өмүр баяны жана илимий иштери боюнча маалыматтар, тажрыйбаларды
аткарууга жана таблицалар менен иштөөгө карата түшүндүрмөлөр, ошондой эле берилген фактылырды сөзсүз түрдө жаттап
калуу максатында эмес, аларды тааанып билүү процессинде кызыгууга карата көрсөтмөлөр кирет.
Окуу китебинин методикалык аппараты окуучулардын орто мектепте химия боюнча программада берилген негизги
текстти түшүнүүсүн, ошондой эле окутуунун натыйжаларына ылайык билимге жана билгичтикке ээ болуусун камсыз кылууга тийиш.
Окуу китебинин методикалык аппараты төмөнкүлөрдөн турат:
- окуу материалын өздөштүрүү аппараты же тапшырмалардын ар кандай түрлөрү (суроолор, маселелер, көнүгүүлөр) жана
иллюстрациялар (сүрөттөр, схемалар, таблицалар);
- окуу китебинин мазмунуна ылайык багыт берүүчү аппарат же кириш сөз, окуу китебинин мазмунун, предметтик көрсөткүч, тапшырмаларга карата шарттуу белгилер, маселелерге жооптордун берилиши;
- окуучулардын иш аракетин уюштуруучу аппарат же практикалык сабактарга жана лабораториялык тажрыйбаларды аткаруу үчүн түзүлгөн инструкциялар, үйгө тапшырмалар, эрежелер, эскертүүлөр.
Алсак, окуу материалын өздөштүрүү аппараты параграфтын тексти боюнча китептеги иллюстрацияларды жана кубулуштарды салыштыруу ж.б. тапшырмаларды аткаруу менен окуучулардын ой жүгүртүүсүн, өнүктүрүүсүн камсыз кылат.
Окуу китебинин мазмуну боюнча багыт берүүчү аппаратты колдонуу, негизинен окуучулардын тапшырмаларды аткарууда, жаңы терминдерди түшүнүүдө окуу китебинин тексти же предметтик көрсөткүчтүн жардамы менен мурда окулган
түшүнүктөрдү кайталоодо, китеп менен иштөө билгичтиктерине жана эмгек маданиятына ээ болуусун камсыз кылат.
Химия окуу китеби менен иштөөдө төмөнкүлөргө айрыкча көңүл буруу маанилүү:
- параграфтын негизги мазмунун түшүнүү жана айтып берүү;
- параграфтын, теманын аягындагы берилген тапшырмаларды окуу китебиндеги тексттен жоопторду табуу менен аткаруу;
- окуу китеби боюнча сабак учурунда түшүнүктөрдүн, эрежелердин, закондордун аныктамаларын окуп үйрөнүү жана аларды кайталоо;
- окуу китебиндеги берилген тажрыйбалардын сүрөттөрүн, схемаларды, таблцаларды, маселелердин чыгарылыштарын кайрадан чагылдырып көрсөтүү.
Булардын негизинде окуучуларда өз алдынча иштөөнүн маанилүү билгичтиктери калыптанат: тексттеги эң негизги ойду бөлүп көрсөтүү, пландарды, таблицаларды, конспектилерди жана схемаларды түзө билүү. Аталгандардын ичинен эң негизгилерин бөлүп көрсөтүү - башка билгичтиктерди калыптандыруунун негизи болуп саналат. Бул билгичтиктерди калыптандырууда тексттин мазмунуна гана эмес, анын түзүлүшүнө да көңүл бурулууга тийиш.
Ошондуктан, окуучулардын текстти канчалык деңгээлде өздөштүргөнүн баалоо эске алынган. Ал көпчүлүк учурда
текшерүү жолдору аркылуу ишке ашат. Бул бир жагынан, окутуу процессинин эффективдүүлүгүн жогорулатса, экинчи
жагынан окуучулардын өз алдынчалуулук позициясын күчөтөт, башкача айтканда иш аракеттерин уюштура билүү мүмкүнчүлүгүнүн жоопкерчилигин камсыз кылат.
Текшерүү иш адатта кайсы бир темалардын аягында өткөрүлөт. Окуучуларга алдын- ала айтылат. Химия боюнча текшерүү иш, негизинен чейректерди чыгаруу учурунда ишке ашырылып жүрөт. Мугалим алдын ала завучка кайсы күнү текшерүү иш жаза турган жөнүндө маалымат берет да, ошол күнү завуч башка сабакты өткөн мугалимдерге текшерүү иш жаздыруусуна уркусат бербейт. Анткени окуучуларга алдын ала айтылгандыктан, алар даярданышат. Текшерүү ишти ар кандай вариантта даярдоого болот.
Текшерүү иш үчүн дептер – бул билим берүү бөлүмүнүн инспекторлору жана мектептин администрациясы тарабынан
текшериле турган документ. Дептерде химиялык кабинетте отурган окуучунун партасынын номери жазылат. Бул болсо
окуучу класста жок болгон учурда да дептерлерди таркатууга мүмкүндүк берет. Мындай ыкма окуучунун кабинеттеги иш
ордуна бекитилишине шарт түзөт.
Жогоруда көрсөтүлгөн иш аракеттерди аткаруу менен бирге эле, окуучулардын интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө ыңгайлуу шарт түзүлөт. Андан тышкары, окуу китеби ар түрдүү татаалдыктагы дидактикалык материалдар катары
берилген тапшырмаларды камтуу менен, окутуу процессинде дифференциалдык окутуу ишке ашырылат, окуучулардын
даярдыгынын деңгээлине жараша мугалим тарабынан да, жолдоштору тарабынан тиешелүү жардам берилет. Натыйжада ар
бир окуучу башканы окутуу менен өзү да үйрөнөт жана өзүн өзү баалай билет.
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Текшерүү – окутуунун негиздүү бөлүгү болуу менен бирге эле билим берүүчүлүк максаттар кандай деңгээлде ишке
ашкандыгын аныктайт. Ошондой эле текшерүү өз ичине билим берүүчүлүк жана тарбия берүүчүлүк максаттарды камтыйт.
Текшерүүнүн натыйжасында окуучулар өз билимдерин таанып билүү иш аракеттерин коррекциялашат жана жаңы билимдерге ээ болушат.
Жыйынтыктап айтканда дайыма окуучунун билиминин текшерилип турушу, аны класстын алдында өздөштүргөн билимин жана билгичтиктерин системалык түрдө билдирип туруусуна үйрөтөт. Окуучунун билим алууга жана жетишкендиктериндеги жоопкерчиликти жогорулатууга болгон сезимдерин ойготуу менен максаттуу иш алып баруусун, эмкекке болгон
сүйүүсүн ошол эле учурда кыйынчылыктарды жеңе билүү сезимдерин калыптандырат б.а. инсандын адептик касиеттерин
өнүктүрүүгө шарт түзөт.
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Abstract – this paper deals with the information on materials development in teaching reading. It covered two periods of teaching:
in first stage were given questions on reading problems to complete. The second stage includes practical process of selecting authentic materials for reading with different context and with different methodology
Key words: materials development, authentic material, techniques of reading, textbooks.
In teaching a language there are five important components-students, a teacher, materials, teaching methods, and evaluation.
Materials are the core component in language instruction.In this article, we are going to discuss developing materials for reading
purposes.
Teaching a foreign language is not an easy task. To teach students effectively teachers strive to find new and engaging materials, teaching methods and ways of giving an information. One of the main tools in teaching is a material. Effective instructional materials in teaching a language are taken according to the number of factors, including teacher, learner, and contextual variables.
Teacher factors include the teacher’s language proficiency, training and experience, cultural background, and preferred teaching
style. Learner factors include learner’s learning style preferences, their language learning needs, interests and motivations. Contextual factors include the culture, classroom conditions, class size, and availability of teaching resources in situations where the materials
will be used. In planning a syllabus for any course, the teacher will normally provide the materials for target learners, and their needs
and abilities.
Allwright (1990) argues that materials should teach students to learn, that they should be resource books for ideas and activities
for instruction/learning, and that they should give teachers rationales for what they do. From Allwright's point of view, textbooks are
too inflexible to be used directly as instructional material. O'Neill (1990), in contrast, argues that materials may be suitable for students' needs, even if they are not designed specifically for them, that textbooks make it possible for students to review and prepare
their lessons that textbooks are efficient in terms of time and money, and that textbooks can and should allow for adaptation and improvisation.According to these authors’opinions, we realize that materials, if they are chosen correctly for students’ needs, can be one
of the most crucial aspects of a teaching processand can assist a teacher in teaching process.
Allwright emphasizes that materials control learning and teaching. O'Neill emphasizes that they help learning and teaching. It is
true that in many cases teachers and students rely heavily on textbooks, and textbooks determine the components and methods of
learning, that is, they control the content, methods, and procedures of learning. Students learn what is presented in the textbook, and
the way the textbook presents material is the way students learn it. The educational philosophy of the textbook will influence the
class and the learning process. Therefore, in many cases, materials are the center of instruction and one of the most important influences on what goes on in the classroom.
Developing materials also contain motivational strategies like generate and maintain interest, promote success, promote fun in
learning, and provide opportunities for students to speak about themselves.
According to the presentation of Javier Avila we can use anything which can be used to facilitate the learning of a language.
Materials can be linguistic, visual, auditory, and kinesthetic.Materials that we use during the classes include textbooks, audio-visual
aids, internet resources, newspaper articles, posters and others. According to the level of learners teachers try to select more appropriate materials in order to meet learners’ demands. During the courses we meet different people with different viewpoints, different
levels of English, different skills and abilities. While developing any material for language teaching a teacher takes into the consideration all the above-mentioned factors and tries to make them so to meet every students’ requirements.
One of the most important issues is the authenticity of taken texts. When considering the authentic materials, Widdowson
wrote: “It has been traditionally supposed that the language presented to learners should be simplified in some way for easy access
and acquisition. Nowadays there are recommendations that the language presented should be authentic” (Widdowson 1990:67) Authentic texts have been defined as “…real life texts, not written for pedagogic purposes” (Wallace 1992:145) they are therefore written for native speakers and contain “real” language. They are “…materials that have been produced to fulfil some social purpose in
the language community” (Peacock 1997), in contrast to non-authentic texts that are especially designed for language learning purposes. . Materials can be linguistic, visual, auditory, and kinesthetic. Materials that we use during the classes include textbooks au-
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dio-visual aids, internet resources, newspaper articles, posters and others In order to raise the effectiveness of our classes, before the
classes begin, we questioned our students. The questions were the following:
1. Do you like reading?
2. Why do you read mostly?
3. What texts do you like reading most?
4. Is reading is an important part of learning English for you?
5. Do you get useful information from reading?
6. Do you want to do your reading more interesting?
7. Do you like the methods of teaching reading in your class?
8. What environment do you prefer in teaching reading?
In the questionnaire students answered that they like to read, they read for getting information, for spending their free time, for
learning, and they like to read texts about life, sport, fashion and animals. Students thought that reading plays an important role in
learning English, but it is boring to read and translate and there is no any motivation in learning language. So during the course we
tried to take into consideration all the things that were pointed out by our students, and used various materials in order to motivate
students, taking into account the advices and materials from Javier Avila’s presentation on materials development in Spain. Elaborating the reading material we tried to meet students’ desire and need in learning reading. However it is not enough to give materials to
reading without effective teaching strategies. We aprobated several strategies for reading and writing and here we get an example of
four of them.
Two part dairy –
Quotation
Commentary

For this strategy, students need to have a table with two colons. First part for quotations and second for commentaries of quotations.
1. Brainstorming around the title of the text. Before the reading of the text teacher asks students to do some predictions
around the title of the text. What about will be the text? And why do they think so?
2. Then students read the text and divide the text into 2 or 3 logical parts it is depends from text.
3. After reading students should rewrite one quotation from each part and give commentaries. When they givecommentaries,
they should take into account next questions: -Why do you choose this quotation? – What associations do you have with this quotation? – What kind of thoughts do you connect with this quotation? – What do you feel? – What kind of questions do you have?
4. Students read 1 quotation and one commentary from each part and discuss about the text in open class.
Stop reading – for this activity teacherdivide the text into several parts.
1. At first teacher gives the 1st part for reading.
2. After reading teacher asks questions concerning to th1st part for checking understanding of the part.
3. Then teacher asks students to predict what will be then and prove your answer why do you think so?
4. Then 2nd part of the text and so on. In this way, teacher develops students’ prediction skills. Students try to guess the next
part of the text.
Cinquain –
_________
________
________
_______ ________
_______
________
________
________
_________
_________
This strategy teach students to give the big and difficult information in short form. Cinquain it is a short poem which demand to
analyze the information or reading material and present it like a poem. Students read the text and make up a cinquain, which consist
5 lines.
1st line- the theme (noun)
2nd line – definition of noun 2 adjectives
3rd line – action of the noun 3 verbs
4th line – sentence from 4 words which related to the theme.
5th line- synonym to the noun.
Venn diagram –
It is graphic organizer for two or three things, which have common and different peculiarities. 1. Students should draw two circles.
2.inthe left circle they write characteristic for one thing and in right circle, they write about the second thing. Students write
about the similar sides of both things in the intersection of the circles. For this activity teacher can divide the students into small
groups, each group present their Venn diagrams.
After the presenting reading material using mentioned above strategies students will be able:
-to read the text and to find the jest of the text
-to put questions to the text
-to prove their answers
-to express their opinions and give comments
-to solve the problem in pairs and in groups
After the classes where we used above mentioned materials students were motivated, interested and they emphasized the benefit
of learning language with the help of these variable materials.Still teachers should consider some issues, as we mentioned above
students’ levels, their interests, motivation, and background knowledge. The benefit of these strategies are their interactive character,
which are useful for improving integrated skills speaking, writing, reading and listening.
The main idea of the research is reached by presenting of different innovative methods in the teaching classroom. It proves that
different teaching strategies are actual with suitable authentic context.
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БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАГЫ ОЮНДАРДЫН МАЗМУНУНУН ПСИХОЛОГИЯ ИЛИМИНДЕ ИЗИЛДЕНИШИ
Иманкулова С.Э.
Иманкулова Саадат Эсенбаевна – окутуучу, И.Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Аннотация. Башталгыч класс окуучулары үчүн оюн олуттуу мааниге ээ: оюн алар үчүн окуу, эмгек жана тарбиянын маанилүү формасы. Оюн көңүл буруунун, кабыл алуунун, ой жүгүртүүнүн, эске тутуунун, чыгармачыл жөндөмдөрдүн өнүгүшүнө жардам берет, жалпысынан окуучулардын акыл-эс өнүгүшүнө багытталат
Түйүндүү сөздөр: оюн, башталгыч класс, окуучу, психология, психолог, ишмердүүлүк, өнүгүү.
Башталгыч класстын окуучуларын окутууда оюндарды колдонуунун теориялык негиздери алгачкы жолу психология
илиминде ар тараптан изилденген.
Оюндар окуучулардын балалык жылдарында гүлдөгөн жана бүтүндөй өмүрүндө коштолгон өзгөчө ишмердүүлүк катары каралып, көптөгөн окумуштуулардын кызыгуусун туудуруп жатышы таңкалаарлык деле эмес.
Оюндар адамзаттын бүтүндөй тарыхында магия, ырым-жырымдар, дене тарбиясы, согуштук жана башка машыгууларда, көркөм өнөрдө айрыкча анын аткаруучулук түрлөрүндө, айкалышып коштоп келген. Албетте, илимий тармактардын
өкүлдөрү оюнга карата «өзүмдүкү» катары кызыгышат, бирок алардын бардыгы, оюн – адамзат маданиятынын ажырагыс
бөлүгү деген пикирде болушкан.
Белгилүү психоаналитик Э. Берн: «Бүткүл жашоо – оюн, адам андагы оюнчу. Адамдар ойноп жаткан оюндар муунданмуунга берилип келет. Конкреттүү адамдын сүйүктүү оюну анын ата-энесинин, алардын ата-энесинин, ошондой эле келечекте анын балдарынын оюну болушу мүмкүн. Өз кезинде анын балдары, эгерде кандайдыр бир тоскоолдуктар болбосо, бул
оюндарга анын неберелерин да үйрөтүшөт, – деген жыйынтык чыгарат [1, 145-б.].
Бир катар окумуштуулар оюнду окуучунун социалдык мамилелерин, инсандык өз ара мамилелерди, коомдук нормаларды жана эрежелерди, адамдардын жүрүш-туруштарын өздөштүрүүнүн ыкмасы катары талдашат.
Улуу орустун психологу Л.С. Выготский оюндун социалдык жана таанып-билүүчүлүк мүнөзүн көрсөткөн: «Акыры
бардык жүрүм-турум белгилүү бир шарттуу эрежелерге баш ийүү менен ал биринчи кезекте акылдуу, эстүү жана түшүнүктүү жүрүм-турумга үйрөтөт, мындан оюндун өзгөчөлүгү айрыкча белгилүү жана ачык көрүнөт. Оюн – окуучунун«ички
социалдашуу» мейкиндиги, социалдык жоболорду өздөштүрүүнүн каражаты» [2].
Оюн окуучунун ишмердүүлүгүнүн табигый түрү, анын мотиви өзүнүн маңызында жатат. Оюн ишмердүүлүгүндө бала
өтө зарыл психологиялык жаңы билимдерге ээ болот: биринчи кезекте коомдогу мамилелерди жана функцияларды өздөштүргөн социалдык болмуштун жаңы тармактарын таануу; кыялдануу планында аракет жасоо жөндөмдүүлүгү, социалдык
мотивдерди жана өз ара мамилелердин эрежелерин өздөштүрүү; каалоосуна ылайык жөндөмдүүлүгү, айланасындагы адамдарга багытталуусу, талаптардын көз карашында өзүнүн иш-аракетине жана кылык-жоругунуна баа бере билүүсү, башкача
айтканда, коомдук көз карашта жүрүм-турумдун инсандык механизмдери, көзөмөл жана өзүн-өзү көзөмөлдөө, баалоо жана
өзүн-өзү баалоо өнүгөт.
Оюн ишмердүүлүгүндө өз ара байланыштык жана бири-бирине багынгандык мотивдеринин системасы түзүлөт. Ишмердүүлүктүн мотиви боюнча коомдук (башка адамдар үчүн пайдалуу иш жасоого умтулуу) болуп эсептелет да, өздүк пайда көрүү мотивине караганда өзгөчө мааниге ээ болот. Оюн, биринчиден, окуучунун адамдардын жашоосундагы жалпы,
функционалдык көрүнүштөрүнө, алардын социалдык функцияларына жана мамилелерине багытталуу ишмердүүлүгү.
Экинчиден, оюн ишмердүүлүгүнүн негизинде окуучунун кыялдануусунун пайда болушунун негизинде өнүгүшү жана ой
жүгүртүү функциялары да өнүгөт.
Оюн ишмердүүлүгү бала тарабынан ойлонуп табылбайт, ал чоңдор тарабынан берилет, чоңдор аны ойноого үйрөтөт,
оюн аракеттеринин коомдо түзүлгөн ыкмаларын, жолдорун ага өткөрүп берет. Улуу адамдар менен пикирлешүү, чындыгында, көпчүлүк учурда окуучунун башка балдар менен мамилелешүүсүнүн пайда болушун жана өнүгүшүн аныктайт. Оюн
коомдук функцияларга жана адамдардын мамилелеринин чөйрөсүнө сезимталдуу келет. Оюнда иш-аракет кандайдыр бир
нерсе үчүн ишке ашырылат, адамдардын эмгегинин жалпы маңызы, өз ара мамилелеринин ыкмалары менен нормалары
түзүлөт. Анда адамзаттын ишмердүүлүгүнүн маңызы жана мамилелердин системасы идеалдуу формада аткарылат, ага чоң
адамдар алардын реалдуу жашоосунда аткарышат.
Оюндун феноменин түшүнүү аракеттери изилдөөчүлөрдү оюнда тууроо функциясын бөлүп көрсөтүүгө түрткөн. Оюнда өздөрүнүн манипуляциясы менен балдар адамдардын предметтерге мамилесинин ыкмаларын туурашат: анын турушу,
кыймылы, жаныбарларды, чоң адамдарды, жада калса предметтерди тууроо мүнөзүн алып жүрөт. Бул денелик үлгүлөрдү
бала эрксиз да, эрки менен да туурайт. «Окуучу дагы тууроо эмнени кааласа эле туурай берүү эмес, ал абдан тандалып алынат. Бала кадыр-баркка ээ жана өзүнө жакын адамдарды туурайт, бул анын сезимин козгойт жана жакшы көргөндүктөн өзүнө тартат», - деп белгилеген А. Валлон [3].
Пайда болгон ойчул образ интериориативдик тууроо, башкача айтканда тууроонун негизинде элес-образдар пайда болот, андан ары бала ойлоого жана ой жүгүртүүгө даярданат. Тууроо – бул ойлонуунун өнүгүшүнүн алдыңкы этабы. А.В.
Запорожец кыймылды окшоштуруу жана тууроо ойчул ишмердүүлүккө даярдык жана таанып-билүүгө кызыгуу ыкмасы
катары белгилеген [4, 5-6-бб.].
Психологияда окуучунун психикалык өнүгүшүндөгү чечүүчү маанини оюн аракеттерине беришет. Бекеринен Л.С. Выготский оюнду «Окуучунун өнүгүшүндөгү тогузунчу вал» деп атабаган. «Дал ушул оюнда окуучунун инсандык бардык
тараптары бирдиктүү жана өз ара аракетте уюшулат, анда өнүгүүнүн жогорку чегине, жаңыга өтүүгө даярдоочу окуучунун
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психикасында маанилүү өзгөрүүлөр жаралат». Оюнда башталгыч класстын окуучусунун келечек ишмердүүлүгү катары
кылык-жоруктары ишке ашат, анткени чыныгы жүрүм-турумга бир топ мезгилдерден соң гана жөндөмдүү боло баштайт.
Кылык-жоруктарды жасоо менен, жада калса ал кылык-жоруктар утулуп жатса да, сезимдик кыймыл аткарууга байланышкан кайгырууларды, санаркоолорду бала билбейт, анткени бул кылык-жоруктардын кыймылында тез ишке ашат.
Р.С. Немов башталгыч класс курагындагы балдардын өнүгүшүндөгү оюндун өзгөчөлүгүн: «Бул куракта балдар оюндары өзгөрүп, өнүккөн формага ээ болот. Жекече предметтик оюндар конструктивдик мүнөзгө ээ болуп, айрыкча табигый
илимдер тармагында аларда жаңы билимдер, ошондой эле эмгек сабагында балдар тарабынан кабыл алынган билимдер
кеңири колдонулат. Топтук, жамааттык оюндар интеллектуалдашат. Бул куракта кенже мектеп окуучусу өнүктүрүүчү оюндар менен мектепте жана үйдө жетишээрлик камсыз болушу керек жана алар менен ойноо үчүн убакыт талап кылынат. Оюн
бул куракта окуучунун өнүгүшүнө таасир этүү менен жетектөөчү катары окуу ишмердүүлүгүнөн кийинки экинчи орунда
турат», - деп белгилеген [5, 135-б.].
Сабакка оюнду жана оюндук моменттерди киргизүү окутуу процессин кызыктуу кылат, окуучуларда сергек жумушчу
көңүл түзүлөт, окуу материалын өздөштүрүүдө кыйынчылыктарды багындыруу жеңилдейт. Ар кандай образдардагы оюндук аракеттердин жардамы менен акыл-эс тапшырмасы чечилет, предметке, курчап турган чөйрөнү таанып-билүүгө болгон
окуучулардын кызыгуусу күчөйт.
Оюнда бала чоңдор үчүн алда качан белгилүү ачылышты жасайт. Оюнга болгон муктаждык жана окуучулардын ойноону каалоосун колдонуу зарыл жана аны белгилүү бир билим берүү тапшырмаларын чечүү максатына багыттоо керек.
Эгерде оюн бүтүндөй педагогикалык процесске киргизилсе, анда ал окутуунун жана тарбиялоонун каражаты болуп калат.
Оюнду башкаруу менен оюнда окуучулардын жашоосун уюштурууда педагог окуучунун инсандык өнүгүшүнүн бардык
тарабына: сезимине, аң-сезимине жана да бүтүндөй жүрүм-турумуна таасир этет.
Окуу процесси убагында сабакта оюнду колдонууда бала өзүн жамааттын мүчөсү катары ишенимдүү сезе баштайт,
өзүнүн жана жолдошторунун жүрүм-турум аракеттерин акыйкат баалайт. Мугалимдин милдети мындай максатта ойноп
жаткандардын көңүлүн топтоодо турат. Анткени, аракеттин жана сезимдердин жалпылыгына, окуучулардын ортосундагы
достукка, адилеттүүлүккө, бирдей жоопкерчиликке негизделген мамилелердин түзүлүшүнө жардам берүүгө чакырат.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
В РАМКАХ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Исаева С.
Исаева С. – аспирант, КГУ им. И. Арабаева, г. Бишкек
Аннотация: В статье определены приоритеты государственной политики в сфере дошкольного образования страны,
раскрыты проблемы подготовки детей к школе, развития современного дошкольного образования в республике.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, обучение, формирование, предшкольная подготовка.
Проблема готовности ребенка к школе была актуальна всегда. В настоящее время актуальность проблемы обуславливается многими факторами. Поставлены высокие требования жизни к организации воспитания и обучения детей, которые
заставляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение методов обучения в соответствие с требованиями жизни. Многие новые технологии обучения, концепции содержания образования,
идеи новых школ базируются сегодня на создании гуманной развивающей среды, в которой личность ребенка формируется
наиболее полно и свободно на благо общества.
Современные исследования по подготовке детей показывают, что 30-40% детей приходят в первый класс массовой
школы неготовыми к обучению, то есть у них недостаточно сформированы следующие компоненты готовности: социальный, психологический, эмоционально-волевой.
В психолого-педагогической науке проблема готовности детей к школьному обучению рассматривалась и исследовалась в различных аспектах. Видными педагогами прошлого было выдвинуто немало интересных идей о том, что детям нужно давать не только знания, но и развивать их активность, самостоятельность, приучать к умственному труду. Эту проблему в той или иной мере изучали в педагогике П. Вержерио, Я.А. Коменский, Т. Мор, И.П. Песталоцци, Ф. Рабле, Ж.Ж.
Руссо, Э. Роттердамский.
Ее общие аспекты разрабатывали П.П. Блонский, А. Анастази, И. Шванцара, Л.И. Божович и др. В своих работах педагоги и психологи Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, С.Я. Рубинштейн, А. Керн, А.Р. Лурия,
В.С. Мухин, Е.О. Смирнова и др. рассматривали вопросы психологической готовности к обучению в школе, многочисленные проблемы, связанные с решением вопроса формирования готовности дошкольников к обучению в образовательных
организациях.
На основе анализа ее структуры были предложены авторами пути приобретения определенных навыков и умений ребенка при переходе из детского сада в школу, но и рассматривались вопросы дифференцированного подхода при подготовке детей к школе, методики определения готовности, а также, что немаловажно, пути коррекции негативных результатов и
в связи с этим рекомендации по работе с детьми и их родителями. Поэтому, первостепенной задачей, встающей как перед
отечественными учеными, так и перед зарубежными заключаются в следующем:
- выявление в каком возрасте лучше начинать обучение;
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- когда и при каком состоянии ребенка этот процесс не будет приводить к нарушениям в его развитии, отрицательно сказываться на его здоровье. Ученые считают что, дифференцированный подход как социально-образовательная среда основывается на уровне речевой готовности младших школьников.
«Предшкола» или «0 класс» – это достаточно новое явление в образовании Казахстана, ему более 20 лет. Их открытие
было обусловлено рядом причин, прежде всего – массовым закрытием дошкольных организаций в конце 90-х годов. Вследствие этого абсолютное большинство детей стали поступать в школы, не имея необходимого уровня общего развития, без
психологической подготовки к учебе. Сейчас одногодичные предшкольные классы для 5-6 летних детей есть при большинстве школ. Их основной плюс в том, что наряду со стандартными программами дошкольного обучения, учителя через дополнительные задания готовят детей дошкольного возраста именно к той программе начальной школы, которая реализуется
в стенах данного учебного заведения. Поэтому у первоклассников, прошедших предшколу, не возникает никаких трудностей, и адаптация занимает 1-2 недели.
Государственные и частные ясли-сады дошкольного учреждения охватывает основную часть детей в возрасте до 6-7
лет. В детских садах детей разделяют по возрастным группам: группа детей раннего возраста – от 1 года до 2 лет; первая
младшая группа – от 2 до 3 лет; вторая младшая группа – от 3 до 4 лет; средняя – от 4 до 5 лет; предшкольные группы:
старшая – для детей от 5 до 6 лет и подготовительная к школе - от 6 до 7 лет. Вне зависимости от вида собственности, основу обучения составляют утвержденные государственные программы. Однако частные ясли-сады вносят разнообразие в образовательный процесс, добавляя авторские программы и уделяя дополнительное внимание эстетическому воспитанию
детей.
Независимо от вида собственности, Государственные программы дошкольного образования, Государственный образовательный стандарт используется повсеместно в дошкольных учреждениях Казахстана.
Общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения направлены на полноценное физическое развитие, охрану жизни и укрепление здоровья ребенка, развитие речи и родного языка, культуры общения, выявление
у ребенка творческих способностей в изобразительной, художественно-речевой, музыкальной деятельности. В рамках каждой программы всестороннее развитие ребенка идет в пяти основных направлениях: «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум».
С программы «Алғашқы қадам» начинается дошкольное воспитание и обучение детей. Она предназначена для малышей от 1 года до 3 лет. Приоритетное место в программе отведено двигательной активности, основам общения ребенка со
сверстниками и взрослыми. «Зерек бала» это продолжение комплекта новых программ, соответствующих нынешним требованиям ГОСО РК дошкольного воспитания и обучения. Программа предназначена для детей 3-5 лет. Ее основу составляет
процесс жизни ребенка в социуме через осознание своих возможностей, способностей, потребностей. Также программа
предусматривает внедрение в воспитательный процесс образовательного блока, соответствующего познавательным интересам ребёнка в пяти вышеуказанных образовательных областях.
Третья и самая объемная в плане обучения «Біз мектепке барамыз» программа дошкольного воспитания и образования, предназначенная для детей 5-6 летнего возраста. В образовательной области «Здоровье» упор делается на формирование сознательного соблюдения правил здорового образа жизни, развитие физических и волевых качеств. Образовательная
область «Коммуникация» направлена на развитие связной речи, умение строить содержательный монолог и диалог. В образовательной области «Познание» ребенка учат ориентироваться в окружающем мире, сравнивать, анализировать, обобщать,
заниматься элементарной поисковой деятельностью. За формирование различных художественных способностей отвечает
образовательная область «Творчество». Образовательная область «Социум» готовит ребенка к дальнейшей жизни в обществе со своими нормами, ценностями, традициями и правилами. В городе Алматы зарегистрировано порядка 220 детских
садов, из которых около 140 ─ государственные и свыше 70 ─ современные частные детские сады. А число маленьких претендентов ежегодно составляет от 20 до 40 тысяч.
Большинство современных педагогов и психологов подготовку детей к школе рассматривают с позиции формирования их интеллектуальной готовности к обучению, обеспечивающей полноценную адаптацию дошкольников к школе А.В.
Запорожец, П.Я. Гальперин, Н.Н. Поддъяков, Т.В. Тарунтаева, Ю.В. Карпов, В.С. Мухина и др.
Значительный вклад в разработку психологических проблем внесли в последнее десятилетие и ученые Казахстана
А.И. Клименко, О.К. Орманбаева, В.К. Шабельникова, Х.Т. Шериязданова, Б.Е. Есенгазиева, М.М. Муканов, К.Б. Жарикбаев, Ж.Н. Намазбаева, Н.А. Логинова, Б. Сарсенбаева, А. Жакупов и др.
На сегодня общепризнанно, что готовность к школьному обучению – многокомпонентное образование, которое
требует комплексных психологических исследований. В настоящее время большинство авторов представляют готовность
ребенка к школе как совокупность его личностных качеств, знаний, умений и навыков, необходимых для обучения. Кроме
того, подчеркивается важность еще одной стороны готовности ребенка к школе, так называемой «социальнопсихологической» или коммуникативной, проявляющейся в адекватности отношений ребенка со сверстниками и взрослыми – родителями и учителями.
Мы в целом разделяем позиции данных авторов, но, вместе с тем, вынуждены констатировать, что структура
«Формирование готовности детей к обучению в школе в рамках предшкольной подготовки” данной теоретической концепции в настоящее время остается недостаточно изученной, что вызывает необходимость дальнейшего исследования ее
отдельных компонентов. В школе за последнее время произошли серьезные преобразования, введены новые программы,
изменилась структура школы. Все более высокие требования предъявляются детям, идущим в первый класс. Развитие в
школе альтернативных методик позволяют обучать детей по более интенсивной программе.
Таким образом, проблема готовности ребенка к школьному обучению остается актуальной. Необходимость ее изучения вытекает из собственной работы школы в современных условиях. Во-первых, повысились требования к детям, поступающим в школу. Во-вторых, в результате введения в начальную школу новых программ, разработок методистовноваторов, существует возможность выбора обучения ребенка по той или иной программе в зависимости от уровня подготовки к школе. В-третьих, в связи с изменением социальных условий многие дети имеют разный уровень готовности к
обучению в школе в зависимости от того, посещали они детский сад или воспитывались дома. Налицо противоречие между
насущной потребностью практики в общедидактическом осмыслении путей отбора и конструирования содержания курса
по подготовке детей к обучению в школе в рамках предшкольной подготовки и недостаточностью путей построения содержания, недостаточностью методических условий в рамках предшкольной подготовке.
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Указанное противоречие обусловило постановку проблемы исследования, которая сформулирована нами следующим
образом: “Какой подход следует использовать при разработке и конструировании содержания готовности детей к обучению в школе? ”
Сложившаяся ситуация и необходимость решения данных противоречий в сфере предшкольной подготовки определили актуальность исследования. Ведь именно в дошкольном возрасте закладываются основы всех жизненных навыков,
открывающих путь для самореализации, развития личностных качеств, которые формируются в деятельности детей и развиваются при подготовке детей к школе.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ЖАКШЫРТУУ ЖАНА БОЛОНЬЯ
ЖАРАЯНЫНЫН (ПРОЦЕССИНИН) КЕЛИП ЧЫГУУ СЕБЕПТЕРИ
Исакова Ж.Ж.
Исакова Жанна Жаманкуловна – улук окутуучу, КМДТжСА, Бишкек ш.
Аннотация. Бул макалада автор бүгүнкү күндө колдонулуп жаткан технологиялык каражатар, анын сапатын жоготуусуз, окуу жараянын ургалдаштырууга шарт түзүү жана Европа континентиндеги жаңы көрүнүш болуп билим алуу
жараянынын мөөнөтүн узартуусун: качан билим алуу өмүр бою уланса, адис билим алууну фирмада же кайрадан окуу
жайында улантууга багыт алуу жөнүндө карап чыккан.
Түйүндүү сөздөр: Болонья жараяны, коммюнике, билим берүү, академиялык даража, магистр, бакалавр, декларация, аккредитациялоо.
Көпчүлүк өлкөлөр жогорку билим берүү боюнча Болонья эл аралык макулдашуусуна, 2003-жылдын 19-сентябрында
Берлинде өткөн Европа өлкөлөрүнүн билим берүү министрлеринин конференциясында кошулушкан. Бул чечим Европа
өлкөлөрүнүн билим берүү министрлеринин конференциясынын жыйынтыктоочу коммюникесине кирип, ал өлкөлөр европалык билим берүү коомчулугунун ыйгарым укуктуу мүчөлөрү макамына (статус) ээ болгон. Бул алардын 2010-жылга чейин Болонья жараянынын негизги принциптерин турмушка ашырууга милдеттенерин белгилейт. Азыркы учурда «Европа
мейкиндигинде жогорку билим берүү жөнүндөгү декларациясында» 40 Европа өлкөсүнүн билим берүү министрлеринин
колу коюлган.
Болонья жараянына кирүү – бул билим берүү маселеси гана эмес, Европанын эмгек базарына катышуу маселеси да болуп эсептелет. Азыркы мезгилде Болонья жараяны менен Кыргызстандын көпчүлүк жождору байланышкан: Кыргызстан эл
аралык университети, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек гуманитардык университети, Ош
мамлекеттик университети ж.б.
Кыргыз Республикасында Европа өлкөлөрүнүн көпчүлүк бөлүгүнөн айырмаланып, Болонья жараянынын негизги жоболору аткарылып бүттү. Мисалы, академиялык даражалардын эки деңгээлдүү тутуму киргизилип, анын КР жождорунда
ишке ашырылышы 1992-жылдан баштап эксперимент катары башталып, баардык адистерди 5 жыл бирдей даярдоого болбой тургандыгы эске алынган. Төрт жыл даярдап, андан кийин кесипти алмаштырууга же магистратурага тапшырууга
мүмкүнчүлүк берүү керек. Азыркы күндө Кыргызстандын алдында билим берүүнүн бул тутумун эртерээк өнүктүрүү, аны
даярдоонун бардык калыптарына таратуу жана бардык адистиктерге киргизүү маселеси турат. Адистерди даярдоонун эки
деңгээлдүү тутумун толук өздөштүрүүдө бирден-бир маселе болуп, төрт жыл билим алган бакалавр квалификациясын эмгек
базарында таануу боюнча тиешелүү чечим кабыл алуу эсептелет. Дагы бир маселе жаңы муундагы мамлекеттик үлгүлөрдү
иштеп чыгуу жана аларды ишке киргизүү менен байланыштуу.
Билим берүү мекемелерин аккредитациялоо боюнча улуттук тутум бар, анда Болонья жараянынын башка максаттарына жетүү жеңил экендиги жөнүндө калп ой-пикир түзүлөт. Бирок иш жүзүндө баардыгы бийликтин саясатынан жана республикадагы жалпы экономикалык абалды өнүктүрүүдөн көз каранды. Көпчүлүк өлкөлөрдө (Австрия, Германия, Италия,
Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Швеция) студенттердин жана башка Европа өлкөлөрүнүн жашоочуларынын ишке орношуусун жеңилдетүү менен байланышкан мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жараяны ургаалдуу (интенсивдүү) жүрүп
жатат.
Бул кубулуштун келип чыгуу себеби болуп, негизинен Европадагы студенттик контингенттин эки эсе, ал эми кээ бир
өлкөлөрдө үч эсе өсүшү жана көпчүлүк өлкөлөрдө билим берүүнү мамлекет тарабынан каржылоону токтотуу эсептелет.
Ошентип бир жагынан студенттердин саны эки эсе жогоруласа, экинчи жагынан каржылоо жоюлуп жатат. Ал эми Болонья
жараяны бул маселени чечүүнүн негизги каражаты болуп саналат.
Мындан тышкары, билим берүүнүн таасирдүүлүгүн, ошону менен бирге жалпы ааламдашуу жараянын эске алып, билим берүүнү эле эмес, эмгек ресурстарын, технологияларды жогорулатуу зарылчылыгы келип чыкты. Ушул жерден Европадагы билим берүү маселелерин чечүүнүн негизги ачкычы катары европалык ааламдаштыруу идеясы жаралган. Европа
континентинде билим берүүнү өнүктүрүүнүн америкалык эмес, европалык түрү ишке ашырылып келет. Дүйнөлүк базарда
билим берүү кызматын көрсөтүү боюнча, аныкталган жигердүү күрөш жүргүзүү милдеттери чечилүүдө.
Болонья жараянынын келип чыгышынын түрткү берүүчү жүйөөсү болуп, эмгек базарынын керектөөсүнө тыгыз жана
катаал багыт алуу маселеси эсептелет. Көрүнүп тургандай, жөн гана студенттердин санынын өсүшү, калктын билим
деңгээлинин сандык көрсөткүчү катары, экономикалык өсүш үчүн тикеден-тике түрткү бере албайт. Калктын билим
деңгээлинин кандайдыр бир чегине жетүү үчүн, бул жараян жаңы сапатка өтүп, эмгек базары менен билим берүү тутумунун
ортосунда өз ара байланыш калыптануусу зарыл. Бул маселени Болонья жараяны чече алат. Билим берүүнүн философиясы
жана технологиясы да алмашат. Бүгүнкү күндө колдонулуп жаткан технологиялык каражаттар, анын сапатын жоготуусуз,
окуу жараянын ургаалдаштырууга шарт түзөт. Европа континентиндеги жаңы көрүнүш болуп билим алуу жараянынын
мөөнөтүн узартуу эсептелет: качан билим алуу өмүр бою уланса, адис билим алууну фирмада же кайрадан окуу жайында
улантууга багыт алат.
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Ошентип, Болонья жараянынын келип чыгуу себептери болуп төмөнкүлөр эсептелет:
1. Студенттердин санынын ылдам өсүшү;
2. Билим берүүгө мамлекеттин чыгымдарынын жоюлушу;
3. Билим берүүнүн таасирдүүлүгүн жалпы ааламдашуунун таасирлерин эсепке алуу менен жогорулатуу зарылчылыгы (сырткы факторлор). Бул жерде: билим берүүдөгү «европалык ааламдаштыруу», билим берүү базарындагы кызмат
көрсөтүү күрөшүн жигердентүү; эмгек базарынын өзгөрүп туруучу талаптарына багыт алуу (ички факторлор); базардын
керектөөсүн жаш кесипкөйлөр менен канааттандыруу;
4. Билим берүүнүн философиясын жана технологиясын өзгөртүү: сырткы чөйрөгө ийкемдүүлүк жана назардуулук;
жаңы техникалык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, окуу жараянын ургаалдаштыруу; «өмүр бою билим алуу».
2010-жылга чейин аткарыла турган негизги милдеттер төмөнкүлөрдү камтыйт:
1. Дипломдорду салыштырууну камсыз кылуучу, анын ичинде «дипломго тиркеме» тутумун киргизүү.
Бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштурууну камсыз кылуу. Болонья жараянынын бирден-бир маанилүү жоболорунун бири
болуп жож акыркы жыйынтыкка багыт алышы саналат: бүтүрүүчүнүн билими иш жүзүндө бардык Европанын пайдасы
үчүн колдонулушу зарыл. Бардык академиялык даражалар жана башка квалификациялар Европанын эмгек базарындагы
талапка шайкеш келип, ал эми квалификацияны кесиптик таануу жеңилдетилиши зарыл. Бул үчүн ЮНЕСКО тарабынан
сунушталган «Дипломго тиркемени» колдонуу мерчемделүүдө.
2. Бардык өлкөлөргө даярдоонун көп деңгээлдүү тутумун киргизүү, биринчи баскыч бакалавр үч жылдан кем эмес,
экинчи баскыч магистр, үчүнчү баскыч аспирантура (докторантура).
Окутуунун эки мерчемин киргизүү сунушталган: 1-академиялык даражаны алганга чейин, 2-биринчи академиялык даражаны алгандан кийин. 1-мерчемдеги окуунун мөөнөтү үч жылдан кем эмес, төрт жылдан ашык болбош керек. Биринчи
мерчемден кийин берилген бакалавр даражасы Европанын эмгек базарында, квалификациясы деңгээлине туура келген катары каралат. Экинчи мерчем аралыгында билим алуу магистр даражасын алганга (1-даражаны алгандан кийин 1-2 жыл билим алууда) же докторлук даражага (билим алуунун жалпы мөөнөтү 7-8 жылга жеткенде) жеткириши мүмкүн.
3. Университеттин башкаруу кызматкерлеринин, изилдөөчүлөрдүн, окутуучулардын жана студенттердин ыкчамдуулугун жогорулатуучу каражат катары Европанын кредиттер тутумуна окшош, кредиттер тутумун түзүү. Бакалавр жана магистр деңгээлиндеги квалификацияларга жалпы, бирдей алкакты кабыл алуу, кредиттердин, өзүнчө курстардын, дипломдордун «салыштырмалуулугун» камсыз кылуу. Билим берүүнүн бардык улуттук тутумдарына ECTS негиз катары
алып, окуу иштеринин көлөмүн кредит менен эсептеп, аны топтолмо тутум кылып, «өмүр бою билим алуу» концепциясынын алкагында иштөөгө шарт түзүү зарыл.
4. Студенттердин, окутуучулардын жана изилдөөчүлөрдүн ыкчамдуулугун жогорулатуу. Студенттердин, окутуучулар
курамынын жана башка кызматкерлердин европалык тажрыйба менен өз ара байышы үчүн ыкчамдуулук кеңейтүү маселеси
коюлат. Чет элдик жарандарды ишке орноштуруу тармагында улуттук мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталат.
5. Салыштырмалуу чен-өлчөмдөрдү жана усулдарды түзүү максатында билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу алкагында кызматташтыкты өнүктүрүү.
6. Жогорку билим берүүдө жана европалык жогорку билим берүү тутумунун өзүнө тартуусун камсыздоодо «европалык өлчөөнү» күчөтүү.
Болонья жараянынын алкагында чечилүүчү бирден-бир башкы милдет болуп, дүйнөнүн башка аймактарынан, Европага көп сандагы студенттерди тартуу эсептелет. Жалпы европалык тутумдун билим берүү кепилдигин, кредиттик топтоо
тутумунун жана квалификациялардын жеңил түшүндүрүлүшүнүн киргизилиши, Европанын жана башка жарандардын жогорку билим алууга кызыкчылыгын жогорулатууга түрткү берет. Болонья жараянынын негизги курамын карап жатканда,
билим берүүнүн сапатын камсыз кылуучу ыктар жана куралдар маселеси алдыңкы орунга чыгат: сапат кепилдикке ээ болушу зарыл. Билим берүү мазмун-иреттерин дайыма эмгек базарынын талабына ылайык тутумдуу кайра жаңыртып түзүп туруу зарыл. Сапат критерийине иш жүзүндөгү ишмердүүлүккө даярдык жана бүтүрүүчүлөрдүн чыныгы атаандаштыкка туруктуулугу кирет.
Ошентип, билим жөнүндөгү чет элдик документтерди КР жана орусиялык документтердин Болонья декларациясына
кирген мамлекеттер тарабынан таанылуу маселеси 2015-жылга чейин түзүлгөн, баалоо тутуму жана билим берүүнүн сапатын таануу иштелмеси менен байланыштуу. Анын негизине европалык коомчулук тарабынан таанылган бир катар жалпы
принциптерди, жана ошону менен бирге салыштырмалуу көрсөткүчтөрдүн тутумун иштеп чыгып, киргизүү зарыл. Бул үчүн
билим берүү башкармалыгынан көз каранды эмес, КР ар бир аймагында аттестация жана сапатты көзөмөлдөө борборлору
ачылышы керек. Мындан тышкары, сапаттуу билим өнүмүнүн кызыкдар керектөөчүсү катары студенттерди жож ичинде
тиешелүү тутум түзүүгө тартып, аны менен бирге аттестациялоо жана сапатты көзөмөлдөөнүн негизги принциби катары
каралган, адис-бүтүрүүчүнү иш берүүчү жана кесиптик коомчулук тарабынан баалоо тартибин киргизүү учурдун талабы.
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ПУТИ СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАТРУДНЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Казиева Г.К.
Казиева Гүлзат Качканаковна – к.п.н., доцент, КГУ им. И. Арабаева, г. Бишкек.
Аннотация: В этой статье речь идет о важности дифференцированного подхода при преодоления затруднений младших
школьников в обучении математике на основе деятельностного подхода.
Для реализации этого подхода на практике необходимо как минимума два условия: первое - досконально описать устройство функциональных блоков учебной деятельности и второе - необходимо выработать определенную стратегию и тактику устранения этих затруднений.
Ключевые слова: процесс обучения, эффективность процесса обучения, дифференцированной подход, деятельностной
подход, мотивационный блок, ориентационный блок,
На современном этапе выявление причин затруднений школьников в обучении представляет собой комплексную проблему, исследованием которой заняты специалисты многих отраслей науки. Гигиенисты и физиологи изучают утомляемость учащихся на уроках по разным учебным предметам, в разные дни недели, дают гигиеническую оценку пособий,
школьных знаний, решают другие важные вопросы, относящиеся к физическому состоянию школьников. Методисты и дидакты анализируют трудности с точки зрения изучаемого материала и условий процесса обучения. Психологи, исследующие психические возможности учащихся и закономерности учения, внесли большой вклад в раскрытие характера трудностей, возникающих в процессе учения, - трудностей мышления, трудностей запоминания, трудностей овладения знаниями
и умениями и т.д.
Задачи психологии обучения заключаются в изучении закономерностей психологии ребенка, а также возрастных и индивидуальных психических особенностей детей, проявляющихся при обучении математике.
Методика начального обучения математике должна учитывать данные, полученные психологией. Вместе с тем методисты-математики самостоятельно изучают процесс усвоения математических знаний, умений и навыков учащимися и его
результаты в связи с совершенствованием методов обучения математике.
В дидактике нередко проблема трудностей в обучении рассматривается в связи с принципом доступности.
P.A. Жданова [3] в своей брошюре «Доступность и трудность в обучении» систематизирует и обобщает данные дидактики о доступности обучения и путях ее достижения, он полагает, что источники трудности коренятся в условиях обучения,
главными из которых являются: 1) сложность и объем содержания учебных предметов; 2) уровень подготовленности учащихся к усвоению этого содержания.
При недостаточной подготовленности учащихся путь обучения удлиняется, так как приходится в процессе работы над
материалом осваивать и выполнять все то, чего не хватает в их подготовке.
Под неподготовленностью к обучению P.A. Жданова понимает:
1) недостаточный запас знаний;
2) недостаточный круг представлений;
3) отсутствие системы в знаниях;
4) неразвитость умений и навыков, операций познавательной деятельности;
5) отсутствие опыта творческой деятельности;
6) недостаточная информированность отношений (данностей).
Еще одной важной причиной трудности в обучении P.A. Жданова называет использование таких методов работы, которые не могут обеспечить полноценное овладение содержанием, включая и овладение способами деятельности. Раскрывая
понятие «неподготовленность к обучению», P.A. Жданова [3] упоминает возрастные особенности и предшествующее обучение, однако, эта мысль не получает своего развития.
С точки зрения психологии важным для решения проблемы трудности обучения является вопрос о взаимосвязи обучения и развития.
Согласно теории, разработанной проф. А.Н. Леонтьевым и выражающей глубокое содержание проблемы, главным
процессом, характеризующим психическое развитие ребенка, является специфический процесс присвоения им достижений
предшествующих поколений. «Это процесс, который имеет своим результатом воспроизведение индивидуумом исторически сформировавшихся человеческих свойств, способностей и способов поведения» [6]. Это воспроизведение предполагает,
что «ребенок должен осуществить по отношению к ним такую практическую и познавательную деятельность, которая адекватна (хотя, разумеется, и не тождественна) воплощенной в них человеческой деятельности» [6].
В младшем школьном возрасте (при благополучных условиях) у детей быстро развиваются такие важные для всей последующей учебы и жизни школьника психические составляющие, как рефлексия (умение объективно анализировать свои
действия и поступки с точки зрения их соответствия цели и условиям деятельности), внутренний план действия (умение
планировать и осуществлять в уме, про себя разные действия в соответствии с поставленной задачей). В то же время у детей
быстро развиваются познавательные способности и умение наблюдения, произвольного внимания, памяти, воображения.
Необходимо отметить, что развитие всех этих способностей и умений, играющих важную роль в становлении личности учащихся, в формировании их познавательных возможностей, не происходит автоматически. Нужна настойчивая и целенаправленная работа по формированию этих важнейших качеств. Следует помнить, что младший школьный возраст
наиболее благоприятен для развития указанных психических процессов, способностей и умений, поэтому если это время
будет упущено, если вовремя у ребенка не будут развиты рефлексия, внутренний план действия, память, наблюдательность,
произвольное внимание и т.д., то в более старшем возрасте эти качества развить значительно труднее, а иногда и просто
невозможно.
Во многих психологических исследованиях было установлено, что причиной слабой успеваемости учащихся, их отставания в учебе, является слабое развитие каких-либо психических процессов. Так, например, в исследовании В.П. Абдурасуловой было показано, что одной из причин отставания детей по математике является недостаточное развитие способности к
обобщению. Это выражается в неумении детей сознательно организовать процесс обобщения на основе сравнения, выде-

113

лять признаки сходства и различия в сравниваемых объектах, выбирать из них наиболее существенные.
В других исследованиях была установлена возможность целенаправленного развития у детей внутреннего плана действия (Я.А. Пономарев) [7], рефлексии (А.З. Зак) [5], памяти (Е.И. Иванова) [4], ориентации в отношениях математических
величин и т.д.
Если у младших школьников будут сформированы в должной степени все эти психические процессы, способности и
умения, то переход к более сложному содержанию школьного курса математики не вызовет у них каких-либо особых затруднений. Часть трудностей связана с тем, что, имея хорошую эмпирическую ориентацию в деятельности, школьники не
справляются с заданиями, требующими порой теоретического подхода и анализа. У этих детей могут отсутствовать необходимые для этого способности (например, внутренний план действий, рефлексия и т.д.).
При рассмотрении вопроса о взаимоотношении обучения и развития Л.С. Выготский исходил из следующего положения: сложные формы психической жизни ребенка формируются в процессе общения. Значит, общение в его наиболее систематизированной форме - обучении - и формирует развитие, создает новые психические образования, развивает высшие
психические функции. Следовательно, обучение играет ведущую роль в формировании психики, а его формы лишь меняются в процессе развития.
Ученый показал, что не всякое обучение является эффективным, а лишь такое, которое опережает развитие и ведет его
за собой. Развивающее обучение учитывает и то, что доступно ребенку, и то, что он может сделать совместно со взрослыми
(зона ближайшего развития). Эти мысли Л.С. Выготского имеют большое значение в наши дни для учителя, стремящегося к
совершенствованию умственного развития ребенка.
Л.С. Выготский подчеркнул ведущую роль обучения и воспитания в развитии личности, считая их основной силой
развития.
Принципиально важным явилось положение Л.С. Выготского о том, что обучение должно забегать вперед развития и
подтягивать развитие за собой, а не плестись в хвосте развития» [2].
Представление о пути воздействия обучения на развитие ребенка раскрывается благодаря введенному Л.С. Выготским
различению двух уровней развития ребенка. Первый - это уровень актуального развития. Он сложился в результате уже
завершившихся циклов развития и находит свое выражение в самостоятельном решении ребенком интеллектуальных задач.
Второй уровень Л.С. Выготский называл зоной ближайшего развития. Зона ближайшего развития свидетельствует о ходе
тех процессов, которые характеризуются состоянием становления, только еще созревают. Данный уровень обнаруживается
в решении тех задач, с которыми ребенок не может справиться самостоятельно, но оказывается в состоянии выполнить с
помощью взрослого, в коллективной деятельности, по подражанию. Однако то, что ребенок сегодня умеет делать в сотрудничестве, завтра он сумеет сделать самостоятельно.
Из сказанного выше очевидно, что психологический подход к анализу затруднений школьников в обучении является
более содержательным и многообещающим.
Необходимость реализации дифференцированного подхода связана прежде всего с объективно существующими противоречиями между общими для всех учащихся целями, индивидуальными возможностями каждого ребенка, между фронтальным изложением учебного материала учителем и индивидуальными особенностями восприятия, памяти, интересов,
определяющими индивидуальный характер освоения учебного материала конкретным школьникам.
Младшие школьники в развитии могут опережать своих сверстников, но могут и отставать от класса. Специфика обучения такова, что у детей есть возможность видеть свое продвижение или отставание. Учитель начальных классов обладает
неограниченными возможностями в раскрытии способностей своих учеников, опираясь на их стремление догнать (или перегнать) одноклассников.
Но дифференцированный подход проявляется не только в учете индивидуальных особенностей, склонностей и интересов детей, кроме того, он (подход) предполагает меру помощи ученику со стороны учителя, а она, в свою очередь, зависит
от умения ученика учиться и от желания приобретать знания.
Организация дифференцированного подхода в значительной мере зависит от конкретных методов обучения, направленных главным образом на расширение познавательной активности, самостоятельности школьников, что предполагает
существенное изменение в традиционных формах обучения, начиная от системы изложения знаний и кончая сложившимися
способами выявления и оценки их усвоения.
Развивающее обучение есть такое обучение, при котором усвоение знаний выступает как процесс активной самостоятельной работы ученика. Поэтому дифференциация обучения является одновременно и следствием. Дифференцированный
подход в учебном процессе означает действенное внимание к каждому ученику, его творческой индивидуальности в условиях классно-урочной системы обучения по общеобразовательным учебным программам, предполагает разумное сочетание
фронтальных, групповых и индивидуальных занятий для повышения качества обучения и развития каждого школьника.
Эффективность усвоения не может быть достигнута, если не выявлена та реальная деятельность (уровень ее организации), которая свойственна различным учащимся.
Индивидуализация обучения в современных условиях предполагает не только выявление уровня усвоения знания, но и
активное формирование учебной деятельности на основе знания ее структуры.
На основании вышеизложенного сделаем следующие выводы:
1. Все выше перечисленные типы заданий, вызывающие затруднения у младших школьников с психологической точки зрения можно свести к следующим:
а) затруднения при выполнении заданий, требующих исследования обратных действий (вычитание, деление, собственно обратные действия);
б) затруднения при выполнении заданий, требующих формирования внутреннего плана действия (порядок действий,
переход от простых задач к составным, задачи на разностное сравнение);
в) затруднения при выполнении заданий, связанных с необходимостью укрупнения операциональных единиц (переход
через первый десяток, заучивание таблицы умножения, разрядность чисел);
г) затруднения при выполнении заданий, требующих преодоления чувства пространственного и временного эгоцентризма у младших школьников (задачи на встречное движение).
2. Все типы затруднений в обучении математике младших школьников взаимосвязаны.
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3. Причинами затруднений в обучении математике младших школьников также являются несформированность
функциональных блоков учебной деятельности: мотивационного блока - неумение выделить, осознать, принять цель действия и отсутствие учебно-познавательных интересов личности школьника; ориентационного блока - нет преобразования
мотивации процесса деятельности в конкретную ориентацию этого процесса, выражающуюся в достижение цели и разработке плана, программы, технологии действия; операционального блока - у испытуемых нет достаточных операционных
возможностей, которые выражаются в умениях, навыках, мастерстве; энергетического блока - отсутствие волевой активности, внимательности на уроках; оценочного блока - неумение контролировать действие и вносить необходимые коррективы по ходу его выполнения.
4. Если у младшего школьника учебная деятельность не складывается (не выполняется им достаточно хорошо), то
это означает, что какой-то из блоков деятельности не сформировался. Для реализации этого подхода на практике необходимо как минимума два условия: первое - досконально описать устройство функциональных блоков учебной деятельности и
второе - необходимо выработать определенную стратегию и тактику устранения этих затруднений.
Дифференцированный подход в обучении математике является один из важных путей формирование учебной деятельности младших школьников. При этом дифференциацию не следует понимать как разделение детей на классы по уровням, а
следует рассматривать как организацию учебного процесса, позволяющего создать условия для формирования учебной деятельности с разными потенциальными возможностями.
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КӨРКӨМ ЭМГЕК САБАГЫНЫН МАТЕМАТИКА ЖАНА БАШКА САБАКТАР МЕНЕН БАЙЛАНЫШЫ
Каласалиева М.
Каласалиева Минара – улук окутуучу, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
УДК 371.035.3
Аннотация: мезгил өткөн сайын методикалык илимдердин мазмуну өзгөрүп, илимий таанып билүүнүн методдору өркүндөдү. Инсанга багыттап окутуу концепциясынын негизинде билим берүү системаларында вариативдүүлүк принциби күч
алып, педагогикалык закон-ченемдерди модернизациялоого жана автордук окуу пландарын, программаларын түзүүгө мүмкүнчүлүк берди. Натыйжада педагогикалык технологиялардын жаңы идеяларын, табылгаларын жана жетишкендиктерин, инновациялык окутууну жана башка, окуу-тарбия процесстеринде тажрыйбалоо мүмкүнчүлүктөрү турмушка ашырылды. Мындай өзгөрүүлөр билим берүүнүн бардык баскычтарында байкалып, мектепке чейинки билим берүүдө, башталгыч класстарда да терең колдонууну талап кылууда. Көркөм эмгек сабагын математика жана башка сабактар менен
айкалыштырып, интеграция сабак катарында алып баруу да балдардын билиминин терең болуусу үчүн чоң шарт түзөт.
Аннотация: При изучении предмета трудовое обучение тесно связано с другими предметами. Мы косвенно изучаем и другие науки. Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным выражением интеграционных процессов,
происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научнотеоретической подготовки учащихся. Цель этой работы – раскрыть пути установления межпредметных связей при изучении программного материала по трудовому обучению, показать возможность реализации МПС уроков. Межпредметные связи – условия формирования единой системы знаний и умений учащихся. Примером являются межпредметные связи
между: математикой, геометрией и трудовым обучением. При этом каждый предмет остается самостоятельным. На
уроках трудового обучения используются инструменты, которые учащиеся применяют и на уроках математики, черчения. К таким инструментам относятся: линейка, угольник, циркуль, карандаш. Инструмент, необходимый для работы –
это: линейка измерительная, угольник, карандаш, рейсмус; для изготовления деталей - столярная ножовка, пила, шерхебель; инструменты, применяемые при сборке изделия: молоток, клещи, шило, отвертку. Межпредметная связь геометрии
и трудового обучения является и опосредованной и непосредственной, т.е. когда учеником применяются свои геометрические знания в практической деятельности на уроках труда. Связь геометрии и трудового обучения может успешно осуществляться только в случае овладения учащимися необходимыми навыками измерений и построений.
Негизги сөздөр: көркөм эмгек, окуучу, сабак, математика, окутуу.
Ключевые слова: трудовое обучение, урок, связь, предмет, математика, геометрия.
Киришүү: Коом өнүккөн сайын мектепке чейинки билим берүү, башталгыч класстар боюнча билим берүүгө болгон
мамиле кескин өзгөрүүдө. Окуучуларга эмгек тарбиясын берүүдө коомдогу өзгөрүүлөр төмөндөгүдөй жогорулатылган талаптарды коюуда: эмгекке адептик, психологиялык, практикалык, теориялык жактан даярдыгын калыптандыруу, окуучунун
социалдык багыттуулугун арттыруу; акыл жана күч эмгегинин маданиятын калыптандыруу; жаңы технологиялардын, техниканын шарттарында эмгекке даярдоо, эмгек адамдарын сыйлоо сезимин калыптандыруу, туура жолго коюлган эмгекке
тарбиялоо, кесиптик багыт берүү баланын калыптануусунун маанилүү факторлорунун бири.
Негизги бөлүк: Эмгекке тарбиялоо төмөндөгүдө түрлөргө бөлүү оң. Натыйжа берүү жана пайдалуу экенин айтып келебиз:
1. Окуу эмгеги;
2. Коомдук пайдалуу жана өндүрүмдүрүү эмгек;
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3. Өзүн-өзү тейлөө эмгеги;
Эмгек тарбиясынын негизги максаты: окуучуларды эмгекке чыгармачыл, аң-сезимдүү мамиле жасоого тарбиялоо. Бул
максатка жетүү төмөндөгү милдеттерди чечүү менен жетишүүгө болот.
1. Баланын эмгекке муктаждыгын тарбиялоо.
2. Акыл эмгеги менен күч эмгегин айкалыштырып баланын интеллектуалдык потенциялын өнүктүрүү.билимин кеңейтүүгө муктждыгын тарбиялоо.
3. Эмгекке аң-сезимдүү мамиле жасоого тарбиялоо.
4. Эмгек көндүмдөрүн, билгичтиктерин калыптандыруу.
5. Эмгек маданиятына ээ кылып, эмгекти уюштуруу жөндөмдүүлүктөрүн, материалдык байлыкка сарамжалдуу мамиле жасоо сезимин калыптандыруу.
6. Балдарга экономикалык тарбия берүү менен айкалыштыруу,балдарга аң-сезимдүү кесип тандоого даярдоо менен
айкалыштыруу.
7. Эмгекке тарбиялоо процессинде инсандын адептик сапаттарын калыптандыруу. Эмгекке тарбиялоодо балдар арасында өз ара мамилелерди коллективде биргелешип жана ынтымактуу иштей билүүсүн, бири-бирине жардам көрсөтүп жолдошторунун эмгегин жакшы ниет менен баалай билүүсүн калыптандыруу.
Кол эмгегинде милдеттерди чечүү эки жол аркылуу: балдарды чоң кишилердин эмгеги менен тааныштыруу аркылуу
жана бала бакчасы,мектеп менен үй-бүлөдө балдардын колунан келген эмгек иштерин уюштуруу аркылуу жүзөгө ашырылат. Эмгек тарбиясын туура уюштуруу шартын түзүү негизги ролду ойнойт. Эмгек ишине балдардын күнүгө катышуусу,анткени кайталап туруу гана туруктуу адаттарды пайда кылат жана балдардын жүрүм-турумун уюштурат. Балдардын
жасаган иштерин контролдоп туруу.
Эмгек процессин уюштурууда гигиеналык шарттардын сакталышы эмгек ишин уюштурууда балдарга жекече мамиле
кылуу (балдардын ден соолугу, дене жана психикалык өзгөчүлүн эске алуу).
Эмгек тарбиясын берүүдө ата-энелер жана педагог тарабынан талаптардын бирдей болушу, балдарды чоң кишилердин
эмгеги менен тааныштыруу жана чоң кишилердин эмгеги менен алардын өзүлөрүнүн эмгегини ортосундагы байланышты
белгилөө, чоң кишилердин эмгегине жакшы мамиле жасоого жана баалай билүүгө тарбиялоо. Балдарды талыкпаган эмгек
аркылуу жакшы сапаттарга, ийгиликтерге жетишээрин белгилөө. Бүгүнкү миңдеген тарбиялануучулар эртең эмгек коллективдеринин анык мүчөлөрү болуп калаарын калыптандыруу ынандыруу. Эмгекке үйрөтүү сабагы балдардын башка сабактардан алган билимин, үйрөнгөндөрүн иш жүзүндө жасап көрүүнү жөнгө салуучу бирден-бир предмет болуп саналат. Мисалы, предметтин ичинен колэмгек сабагы менен математика сабагынын байланышын алып көрсөк же болбосо, эне тили,
жаратылыш,көркөм өнөр,сүрөт сабактарын терең өздөштүрүүгө түрткү берет. М.: кораблдин моделин жасоодо балдар математика сабагында алган билимдерине таянып алардын эсебин алуу, ченөө, кесүү, чийүү жумуштарын аткара башташат.
Окуучулардын ой жүгүртүүсүндө, калыптануусунда математика сабагынын мааниси өтө зор. Көркөм эмгек сабагы менен математика сабагынын байланышын бир нече түрлөргө бөлсөк болот:
1. Окуучулар математика сабагынан алган билимдерин жогоруда көрсөтүлгөндөй, саноо,эсептөө, өлчөө, графикалык
чийүүлөр аркылуу ишке ашырылып, ошону менен бирге чыгармачылык менен изденүүлөрүн өркүндөтүү.
2. Геометриялык материалдардын узундуктарын ченөө. Чоң, кичине, бирдей, үч бурч деген сыяктуу геометриялык өлчөөлөрдү өздөштүрүү.
3. Көркөм эмгек сабагында жасаган көрсөтмө куралдарын математика сабагында колдонуу жыйынтыктап айкындоо.
Көркөм эмгек сабагы окуучулардын теориялык алган билимдерин практика жүзүндө ишке ашырууга жана илимдердин негиздерин терең өздөштүрүүгө багыт берет. Көркөм эмгек сабагына болгон мамиле көбүнчө тарбиячы, педагогдор кандай
мамиле кылганыбыздан көз каранды болот. Көркөм эмгек сабагын туура жолго коюу менен балдарды чыгармачылыкка, бир
ишти аягына чыгара иштөөгө, жоопкерчиликке, демилгелүүлүккө, максатка умтулгандык, тырышчаактык, чечкиндүүлүк
сыяктуу сапаттарды тарбиялоого жагымдуу негиз жаратаарын эстен чыгарбоо зарыл. Окуучуларды системалуу түрдө өтүлгөн сабактар, көрсөтмөлөр аркылуу эмгекке болгон кызыгууларын арттыруу, өз күчү менен натыйжага жетишүү, өз ишине
канааттануу сезимин жаратуу жана өнүктүрүү, жакшылап ойлонуп, аракеттенсе эмгектенүү аркылуу көп нерсени өзү жасай
аларына, ийгиликтерге жетишээрине, айланадагыларга жардам бере аларына ишеним болот. Өз күчү, эмгегин пайдалуу
жактарга жумшап, эли жерине ак эмгек кылууга ынанат. Эмгек менен адам эрши аркак ажырагыс. Эң биринчи таштан, жыгачтан, сөөктөн жасалган эмгек куралынан космостук корабль жана компьютерге чейинки өсүүнүн гиганттык жолун адамзат өз тарыхында басып өттү.
Ошентип, эмгек адамды жаратты. Демек, эмгектин бийик адеби анын коомдук пайдалуу багыттуулугу. Бала коомго
пайда келтире турган эмгекке умтулуусун тарбиялоого жетишүү өтө маанилүү. Андай эмгек балдардын адебин чыңдайт.
Жашынан коомдун пайдасын жүрөгүнө жакын алган балада эл алдындагы өз милдетин сезүү жана уялуу касиети калыптанат. Ошондуктан балдардын өтө жашынан эле акы төлөнүүчү эмгекке чечүүгө шашылуу жарабайт. Тилекке каршы, балдарды жашынан ден соолугуна зыян, акы төлөнүүчү иштерге тартуу учурдун талабы деген түшүнүктүн пайда болушу эмгек
тарбиясына карама-каршы экендигин ар бир ата-эне, коом, мектеп биргелешип иш жүргүзүү абзел экендигин убакыт көрсөттү. Көркөм эмгек сабагынын тарбиялык мааниси төмөндөгүдөй накыл сөздөрдү угуп өскөн балада жалкооолук, туура
эмес жолдорго баруу көрүнүштөрү баалоосу абзел. Балдарды турмуштан жалаң эле алыш үчүн жашабастан турмушка берүү
үчүн, эмгек аркылуу да жашаш керек экендигин балдарга терең түшүндүрүү керек. Мисалы: төмөндөгүдөй тарбиялык мааниси терең сөздөр менен баланын көңүл борборунда болуусу зарыл.
Адамды адам кылган эмгек.
Жалкоого шылтоо көп.
Эмгексизге ырахат жок.
Жамгыр менен жер көгөрөт, эмгек менен эл көгөрөт.
Эр эмгегин жер жебейт.
Эмгекти сүйбөгөн адам, эси жок наадан.
Куш канатсыз, адам эмгексиз жашай албайт.
Эмгек элдин көркү, эр элдин көркү.
Акылдуу бала – элпек, акылсыз бала – тентек.
Эмгектин наны таттуу, Жалкоонун жаны таттуу.
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Адамды эмгек гана бактылуу кылат.
Эмгек – адамдын өмүрү.
Ким эмгекти сүйсө, аны ден соолук сүйөт.
Эмгектен – булчуң толот.
Жыйынтык: Жогорудагы макал-лакаптарды, накыл сөздөрдү угуп, маанисине түшүнүп тарбияланган балада эмгекке
болгон кызыгуусу артып,инсандык сапаттар өз алдынчалуулук, жоопкерчилик, демилгелүүлүк, максатка умтулгандык, тырышчаактык, чечкиндүүлүк сыяктуу сапаттарды тарбиялоого жагымдуу негиз жаратат, келечекте өз күчү менен натыйжага
жетише билүү, өз ишине канаттануу сезимин жаратуу жана өнүктүрүү жакшылап ойлонуп, аракеттенсе көп нерсени өзү
жасай аларына, айланадагыларга жардам бере аларына ишеним пайда болуп, туура эмес иштерди жасабоо, айлана чөйрөдөгү адамдарга аяр мамиле жасоого, жардамдашууга даяр, өзүжашаган элин жерин урматтоо, кызмат кылуу, өз күчүн пайдалуу жактарга жумшоо, өз элинин жыргалчылыкта жашоосуна өз салымын кошо алган инсанды тарбиялоо ар бир педагог
тарбиячынын негизги милдеттеринин бири экендиги талашсыз.
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АЗЫРКЫ ШАРТТА ЭТНОМАДАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯНЫ
КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ТЕОРИЯЛЫК ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Калдыбаева А.Т.
Калдыбаева Айчүрөк Токтополотовна – п.и.д., профессор, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Аннотация.Макаланын автору болочок педагогдун негизги мүнөздөмөсү катары этномаданий компетенциянын маанисин
аны заманбап алдыңкы билим берүү тенденцияларын эске алуу менен калыптандыруу процессин актуалдашуусун талап
кылат деп эсептейт.
Түйүндүү сөздөр: тарбия берүү, билим берүү, өнүгүү, этнос, этникалык топтор, үй-бүлө, урук, уруу, эл, улут, элдик салттар, элдик үрп-адттар, элдик маданият.
Азыркы шартта этномаданий компетенцияны калыптандыруунун көйгөйлөрүн изилдөөдө төмөнкү багытта каралып
жаткан маселелер орун алган:болочок педагогдорду кесиптик даярдоо, этномаданий компетенцияны калыптандыруунун
методикасын иштеп чыгуу, этномаданий ишмердүүлүктү ЖОЖдун жалпы педагогикалык процессинде активдештирүүнүн
ыкмаларын иштеп чыгуу, этномаданий компетенцияны калыптандырууга көмөктөшүүчү педагогикалык технологияларды
иштеп чыгуу, билим берүүнүн ар кандай деңгээлиндеги этномаданий компетенцияны калыптандырууда системалаштыруунун уланмалуулугу (мектепке чейинки, башталгыч, негизги жалпы, орто толук, башталгыч орто кесиптик, жогорку кесиптик) ж.б. Болочок педагог, заманбап билим берүүнүн негизги стратегиясын чагылдырган (өзгөчө рухий, адеп-ахлактык жана
маданий өнүгүү) бүтүн педагогикалык процесстин негизги субъектиси катары чыгып, жана билим берүүчү, тарбия берүүчү
жана өнүктүрүүчү милдеттерди ишке ашырып жатып, билим, билгичтик, көндүм жана жөндөмдөргө ээ болуусу зарыл,алардын ичинен приоритеттүүсү болуп этномаданий билим, билгичтик, көндүм жана жөндөмдөр эсептелет.
Азыркы күндө этномаданий компетенциянын кубулуштарынын маанилүүлүгүн таануу, аны изилдөөнүнракурсу азыркы билим берүүнүн дүйнөлүк билим берүүнүн мейкиндигине интеграциянын призмасы аркылуу ишке ашырылат, анда
актуалдуулукка ошол эле түйүндүү терминдер ээ болуп калат, бирок башка өңүттөн жана башка академиялыктүшүнүктөрдөн алганда.
Психологиялык-педагогикалык булактарды изилдөө болочок педагогдордо этномаданий компетенцияны калыптандыруу көйгөлөрүн изилдөөдө төмөнкүтеориялык аспекттерди бөлүп кароого мүмкүндүк берди: узак убакыт мезгилин жана
эмпирикалык пластты камтыйт, ал этнопедагогикалык теориянын пайда болушуна негиз болгон (Я.А. Коменскийэмгек үйбүлөлөрүндө тарбиялоонун тажрыйбасын жалпылоонун негизинде«Эне мектебинин» идеясынсунуштаган жанаиштеп чыккан, табиятка ыңгайлаштыруулук принцибинин негиздөөсүндө элдик тажрыйбаны эске алган, дидактикалык эрежелер элдик
афоризмдер формасында берилген; И.Г. Песталоцци өзүнүн чыгармаларында педагогикалык бүтүмдөрүн дыйкандын үйбүлөсүнүн педагогикалык тажрыйбасын жалпылоонун натыйжасы, мектеп жөнүндөгү кыялдарды ишке ашыруу катары
элдик педагогиканын формасында берет, ал элдин муктаждыктарына дал келгендей болуусу керек; К.Д. Ушинский элдик
педагогиканы негизги факторлордун бири катары эсептеп, алардын таасири алдында ата-мекендик педагогикалык илим
калыптанган, төмөнкү бүтүмгө келген, бардык этносторго ылайык жалпы тарбия системасы жок; Г.Н. Волков биринчи болуп «этнопедагогика» терминин колдонгон, элдик педагогика менен илимий педагогиканын ортосундагы диалектикалык
байланышты изилдеген, «этнопедагогика» түшүнүгүнүн маңызын ачып, мазмунун аныктаган; А.Э. Измайлов Орто Азия
жана Казахстан элдеринин элдик педагогикасын изилдеген; А.А. Алимбеков элдик педагогиканын салттарынын негизинде
кенже окуучуларды эстетикалык тарбиялоого даярдыгын болочок мугалимдерде калыптандыруунун маселелерин иликтеген, ошондой эле жогорку педагогикалык билим берүү системасындагы этнопедагогикалык даярдыктын концептуалдык
идеяларын иштеп чыккан;.А.Т. Калдыбаева элдик акындардын идеяларын жаштарды тарбиялоодо колдонуунун илимийпедагогикалык негиздерин аныктаган ж.б.).
Азыркы коомдо биринчи орунга инсанды компетенттүү же компетенттүү эмес, б.а. кесиптик милдеттерин чыгармачыл
аткарууга жөндөмсүз, деген аныктоо чыкты. Ушуга байланыштуу, этномаданий ишмердүүлүктүн аспектилери социомаданий чөйрөдө ишмердүүлүктүн өзгөчө түрлөрү катары каралган, илимий изилдөөлөрдүн методологиясынишмердүүлүк мамиленин жоболору аныктаган (М.Я. Басов, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн ж.б.).
Жогоруда айтылган изилдөөлөрэтномаданий компетенттүүлтү педагогдун ишмердүүлүгүнүн субъекттик параметри
катары карашкан, ага ылайык, «этномаданийкомпетенттүү» инсан(билим берүү системасынын иштешинин натыйжасы ка-
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тары)этномаданий билимдерге, профессионализмге, жогору моралдык сапаттарга ээ болуусу гана керек эмес, ошондой эле
ал тиешелүү кырдаалда адекваттуу аракеттерге жөндөмдүү, бул билимдерди колдонуп, өздүк этномаданий ишмердүүлүгү
үчүн жоопкерчилик алууга жөндөмдүү болуусу зарыл.
Ошентип, этномаданий компетенттүүлүктүн түзүмдүк компоненттери катары изилдөөнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр белгиленген: этномаданий ишмердүүлүктүн инсандык-гуманитардык багыттуулугу, этномаданийчындыктын системалуу кабыл
алуусу жана андагы системалуу этномаданий ишмердүүлүк, педагогикалык процесстин этномаданий моменттеринин логикасын бүтүн структуралык көз карашты, жащтарды этномаданий стратегиялык проекциялоо системасынын өнүгүүсүнүн
тенденция жана мыйзам ченемдүүлүктөрүн түшүнүүнү, башка бирөөнүн тажрыйбасын интеграциялай билүүнү (өздүк этномаданий ишмердүүлүктү ата-мекендик жана дүйнөлүк деңгээлде иштелип чыккан этномаданият менен салыштыруу
жөндөмдүүлүгү), инновациялык тажрыйбаны калыптандырууну, аны жалпылап башкаларга таратууну, этномаданиятта тиричиликтин ыкмасы креативдүүлүк (жаңы этномаданий чындыкты максат, мазмун, технологиялардын деңгээлинде түзүү
ж.б.) камсыздайт.
Белгилеп кетчү нерсе, этномаданий компетенттүүлүктүн бардык түзүүчүлөрү өз-ара байланышкан жана татаал түзүмдү
пайда кылышат, ал болсо инсандын инсандык-ишмердүүлүк мүнөздөмөсүн аныктайт.
Ошентип, этномаданий компетенттүүлүк этномаданий ишмердүүлүк процессинде гана көрүнүп жана бааланууга
мүмкүн. Авторлордун тажрыйбасы тастыктагандай, изилдөө процессинде белгиленген этномаданий компетенттүүлүктүн
компоненттерин жетиштүү деңгээлде окутуунун ар түрдүү формаларынын жардамы менен калыптандырууга жана пландалган социомаданий иш-чараларда катышууга мүмкүн.
Этномаданий компетенттүүлүк, кесиптик компетенттүүлүктүн бөлүгү катары, азыркы кесиптик педагогиканын таасын
көңүлүнүнобъекти болгон эмес. Буга байланыштуу, бизсхема түрүндө бул түшүнүктү карап чыктык, аны үйрөнүүнү тектеш
түшүнүктөр менен байланыштырып: «маданий компетенттүүлүк», «этнопедагогикалык маданият», «этнопедагогикалык
компетенттүүлүк» ж.б.
Алгач көңүлүн инсандын «маданий компетенттүүлүгүнө» бурган окумуштуу А.Я. Флиер болгон[4]. Көрүнүктүү культуролог аны индивиддин социалдашуусунун жана маданиятташуусунун жетиштүү деңгээли катары аныктайт, бул болсо ага
адамдын бул чөйрөдөгү жалп социалдык эрудициясынын нормаларын түзгөн бүт турмуштук жана атайын кесиптик билимдерди, эрежелер, үлгүлөр, мыйзамдар, үрп-адаттар жана тыйуу салуулар ж.б.у.с. эркин түшүнүүгө, колдонууга жана вариативдүү чечмелөөгөмүмкүндүк берет. А.Я. Флиер инсандын маданий компетенттүүлүгүнүн түзүмүндө төмөнкү компоненттерди бөлүп алды: социалдык уюштуруунун институционалдык нормаларына карата мамиле; социалдык жана маданий регуляциянн конвенционалдык нормаларына карата мамиле; кыска мөөнөттүү, бирок курч актуалдуу социалдык престиждердин үлгүлөрүнө карата мамиле: модага, имиджге, символдорго, социалдык статуска, интеллектуалдык жана эстетикалык
багыттарга ж.б.; социалдык коммуникациянын тилдерине ээ болуунун толуктугу жана эркиндигинин деңгээли.
А.Я. Флиердин, Т.К. Солодухиндин теориялык изилдөөлөрүнө таянып, божомолдойбуз, инсандын маданий компетенттүүлүгүанын улуттун социалдык тажрыйбасы менен тааныштыгынын деңгээлин билдирет, ал тажрыйбалар иштеп чыккан адам мамилесинин нормалары жанабаалоо иерархиялары менен [3]. Биринчи кезектебул жакка этникалык педагогиканын тажрыйбасн киргизсек болот. Г.Н. Волков илимий лексиконго «элдик педагогикалык маданият» түшүнүгүн киргизген,
аны балдарды тарбиялоо менен байланышкан элдин материалдык жана рухий маданиятынын чөйрөсү катары аныктаган [1].
В.А. Николаев «этнопедагогикалык маданият» терминин «элдин педагогикалык маданиятын өздөштүрүүнүн ченемин,
анын баалуулуктарынын тарбиялык мазмунун түшүнүүнүн, аларды окутуу жана тарбиянын заманбап практикасында адекваттуу колдонууну мүнөздөөчү социалдык-педагогикалык феномен» катары киргизген [2].
М.Г. Харитонов «этнопедагогикалык маданият» терминин «этнопедагогикалык компетенттүүлүк» түшүнүгүн киргизүү
менен кеңейткен[5]. Этнопедагогикалык маданият салттык педагогикалык маданияттын негизинде заманбап гуманисттик
багыттарга жараша окутуу процессин ишке ашыруунун негизинде жаткан билимдер ситсемасы менен педагогдун ээ болуусун болжолдойт. Автор педагогдун этнопедагогикалык билимдүүлүгүн жана этнопедагогикалык кругозорун бөлүп карайт,
б.а. анын окуучуларды окутуунун актуалдуу көйгөйлөрүндө маалымдуулугу; ойлонуунун белгилүү бир стилин чагылдырган
этнопедагогикалык ой-жүгүртүү, ал тарбиянын элдик тажрыйбасын жана этнопедагогикалык тажрыйбаны колдонуу менен
окуучуларды окутуу процессин оптималдуу уюштуруунун жолдорун издөөгө багытталган, б.а. этнопедагогикалык туура
чечимдерди кабыл алуу билгичтиги. Буга байланыштуу, педагогдун этнопедагогикалык компетенттүүлүгү төмөнкүлөрдөн
турат:салттуу педагогиканын негизинде окуу предметтерин окутуунун максаттарын билүү, азыркы шартта алардын конкреттүү толуктугу жана приоритеттүүлүгү; этнопедагогикалык билимдер жана аларды окутуу процессинде колдонуунун
ыкмаларына ээ болуунун психологиялык механизмдери; этнопедагогикалык түшүнүктөр жана факторлор; ар кандай этнопедагогикалык мазмундун дидактикалык жана өнүктүрүүчү баалуулугун баалоо критерийлери; ар кандай этнопедагогикалык мазмун менен иштөөнүн типтүүрөөк ыкмалары; ар түрдүү категориядагы окуучуларды салттуу педагогикалык маданиятка окутуунун эффективдүү ыкмалары (инструментарий, окутуу жана көзөмөлдөөнүн уюштуруу формалары), алар окууга
жөндөмүнүн деңгээли боюнча, таанып-билүү кызыгууларынын мүнөзү боюнча дифференцирленген.
Жогорудагыларды жыйынтыктап, «этномаданий компетенттүүлүк» инсандын интеграцияланган сапаты катары каралат, ал элдин көркөм маданиятын уюштуруучу тарабынан өздөштүрүүнүн деңгээлин, анын баалуулугун таратууга теориялык жана практикалык даярдыгын, окуучулардын этномаданий калыптануу жана өнүгүүсүндө эьнопедагогтка жана заманбап педагогикалык теориянын идеяларын интеграциясын, көп этностук коомго толеранттуу мамиле кылуу маданиятын тарбиялоону мүнөздөйт.
Педагогдордун этномаданий компетенттүүлүгүн калптандыруу таанып-билүү, рухий-практикалык ишмердүүлүк аркылуу педагогдун ички мазмунун өзгөртүү жүргөн процессменен шартталат, ал инсандын бардык: когнитивдик, адепахлактык-эрктик, ишмердүүлүк, эмоционалдык чөйрөсүнүн табиятка ыңгайлашып өнүгүүсүнө дал келген салттуу маданияттын баалуулук багыттарынын системасына негизденет.
Педагогдордун этномаданий компетенттүүлүгүнүн деңгээли социалдык-маданий жана психологиялык-педагогикалык
өбөлгөлөрдөн көз каранды, аларды регионду этномаданий жактан өнүктүрүүнү социалдык проекциялоого аймактын калкын
үйрөтүүбоюнча даярдык түшүнүлөт. Мындай даярдык, эң оболу, калыптанган инсандык түзүмдөр, элдин салттуу маданиятын жана этномаданий өнүгүүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн билүү, этнопедагогикалык тажрыйбаны өздөштүрүү жана
этнобилим берүүнү проекциялоого чыгармачыл мамиле кылуу менен мүнөздөлөт.
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«Этномаданий компетенттүүлүк» түшүнүгү –татаал индивидуалдык-кесиптик билим берүү, ал өзүндө кесиптик теориялык билимдерди, практикалык билгичтиктерди, көндүмдөрдү, этномаданий баалуулуктарды жана жүрүм-турум моделдерин аң-сезимдүү тандоону интеграциялайт. Этномаданий проекциялоонун уюштуруучусунун компетенттүүлүгүэтнопедагогикалык ишмердүулүк убагындагы өзүнүн потенциалын (билим, билгичтик, инсандык сапаттар)ишке ашыруу
жөндөмдүүлүгүн жана каалосун репрезентациялайт, өзүнүн ишмердүүлүгүнүн натыйжасына өздүк жоопкерчиликти жана
социомаданий маанилүүлүктү сезип, жана аны туруктуу өркүндөтүү керек.
Этномаданий компетенттүүлүктү калыптандыруу көйгөйү Кыргыз Республикасында акыркы жылдары окумуштуупедагогдор тарабынан ар түрдүү контексте изилденген: Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүү системасында этнопедагогикалык даярдыктын концептуалдык идеяларын иштеп чыгуу (А.А. Алимбеков),Жаштарды тарбиялоодогу элдик
акындардын идеяларынын таасири (А.Т. Калдыбаева), Ч. Айтамтовдун чыгармаларындагы этнопедагогикалык ойлор жана
аларды окутуу процессинде интерпретациялоо (А.Ж. Муратов), Этнотолеранттулукту тарбиялоодогу этномаданий лексикография (М.Х. Манликова), элдик педагогиканын салттарын мектепте колдонууга болочок педагогду даярдоо (Н.К. Дюшеева), кыргыз үй-бүлөсүндө мектепке чейинки балдарды баарлашуу маданиятын калыптандыруу (С. Джолдошбекова), кыргз элдик педагогиканын прогрессивдүү идеялары жана тажрыйбасында экологиялык тарбия берүү (И. Даминова), кыргыз музыкалык фольклорунун каражаттары менен кенже окуучуларды адеп-ахлактык-эстетикалык тарбиялоо (Н.С. Шадиев), элдик педагогиканын
негизинде башталгыч класстарынын окуучуларынын толеранттуулугун калыптандыруу (К.М. Миталипов), элдик дидактикалык чыгармалар аркылуу окуучуларды адеп-ахлактык тарбиялоо (Ж.Ж. Тургунбаева), кыргыз элдик педагогиканын каражаттары менен кенже окуучулардын социалдык активдүүлүгүн калыптандыруу (Э.С. Сабырова) ж.б.
Жалпысынан алганда, изилдөөнүн маалыматтарын этнопедагогикалык даярдык же окуучуларда кыргыз элдик педагогиканын негизинде инсандык, кесиптик сапаттарын калыптандыруу процесси бириктирет.
Жогоруда белгиленген илимий изилдөөлөр Кыргызстанда көп маданияттуулук билим берүү көйгөйү менен бириктирилген, анын системасындаорто кесиптик окуу жайлардын окуучуларынын, өспүрүмдөрдүн, мектепке чейинки балдардын
этномаданий компетенттүүлүгүн калыптандыруунун маселелери орун алган. Бирокбул изилдөөлөрдө ЖОЖдун студенттердин этномаданий компетенттүүлүгүн калыптандыруунун маселесиизилдөөнүн предмети катар атайын изилденген эмес.
Этномаданий билим берүүнүн негизги милдетери катары төмөнкүлөр белгиленет:
- көп маданияттуу инсанды тарбиялоо: өзүнүн түпкү маданияттуулугу менен инсанды идентификациялоо үчүн шарт түзүү
жана башка маданияттарды өздөштүрүү. Маданияттардын диалогуна жана аларды өз-ара байытууга багыт алуу;
- көп тилдүү индивидди калыптандыруу: мамлекеттик, эне тил жана орус тилдеринде натыйжалуу баарлаша алган атуулдарды даярдоо. Ошону менен "эки лоялдуулук" моделин ишке ашыруу: өздүк этноулуттук обуна карата жана мамлекетке
карата. Чыныгы практикада сөз үч, төрт жана андан көп тилге эффективдүү ээ болуу жөнүндө болушу мүмкүн.
Көйгөйлөр боюнча мазмундуу изилдөөлөр жана конкреттүү сунуштар керек:
- билим берүү тармагында улуттук мамилелерди жөнгө салуу ишинде бийлик органдарын, билим берүү жана илимий мекемелерин, окуу жайларын, улуттук-маданий борборлорун, коомдук бирикмелер жана уюмдарын, саясий партиялрды күчтөндурүүнү бириктирүү;
- илимий-техникалык прогресстин, жашоо ыңгайын урбанизациялоонун, элдердин этномаданий спецификасын сактоонун
маданий ассимиляциясынын карама-каршы аракеттенүүсү үчүн улуттук маданияттын этнокоргоо функцияларын өнүктүрүү;
- этнос аралык адаптацияны калыптандыруунун механизминин педагогикалык жана психологиялык аспектилерин иштеп
чыгуу;
- этнолингвистикалык муктаждыктардын болушу жана канааттандырылуусу ж.б.
Ошентип, этномаданий компетенцияны калыптандыруу көйгөйү, абдан көп жактуу болгондуктан, бүгүнкү
күндөдүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоошартында кийинки изилдөөлөргө муктаж. Көйгөйдүн жетишсиз
иштелгендиги аны практикалык чечүүдөгү кыйынчылыктарды шарттайт, бирок ага карабастан, элдик педагогиканын каражаттары жаштардын жана өсүп келе жаткан муундун жалпысынан адеп-ахлактык, маданий жана рухий баалуулуктарын
калыптандырууда башкы жөнгө салуучу болуп эссептелет. Ошол эле мезгилде, силлабустарды, ЖОЖдордун окууметодикалык комплекстерин, окуу пландарын, ЖОЖдун окутуучуларынын тажрыйбаларын, тарбиялык иш-чараларды, студенттердин педагогикалык практикасынын натыйжаларын, талдоо болочок педагогдордун этномаданий компетенциясын
калыптандыруунун зарылдыгы бар экендигин күбөлөндүрөт.
Ошентип, жогоруда айтылгандарды жыйынтыктап жатып, биз бүгүнкү күнүэтникалык маданияттын үлгүлөрүнө ээ
болгон, өсүп келе жаткан муундарга этномаданий тажрыйбаны инсанды окутуу, өнүктүрүү, тарбиялоону камсыздоо менен
өткөрө алган болочок педагогдордо этномаданий компетенциянын калыптануусунда курч мүнөздө байкалууда; болочок
педагогдун тарбиянын улуттук идеалдарына шайкеш, алардын өнүгүүсүнүнэтнопедагогикалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу
менен орто мектептин окуучуларын этномаданий тарбиялоо милдеттерин толук кандуу ишке ашырууга теориялык, практикалык жана инсандык даярдыгынын жогорку деңгээлин болжолдогон интегративдүү мүнөздөмөнүн калыптануусу зарыл.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАҢЫ БИЛИМ БЕРҮҮ СТРАТЕГИЯЛАРЫ
Калдыбаев С.К.
Калдыбаев Салидин Кадыркулович – п.и.д., профессор,Эл аралык Ататүрк-Алатоо университети, Бишкек ш.
Аннотация. Макалада «билим берүү», «сапат», «билим берүүнүн сапаты» түшүнүктөрү талкууга алынып, билим берүүнүн сапатын арттырууга багытталган билим берүү стратегияларынын мазмуну жана маңызы Кыргыз Республикасында акыркы жылдары кабыл алынган документтерге талдоо жүргүзүүнүн негизинде иликтөөгө алынган.
Түйүндүү сөздөр: стратегия, билим берүү стратегиялары, билим берүүнүн сапаты, билим берүү жөнүндөгү мыйзам,
жалпы орто билим берүүнүн жана жогорку профессионалдык билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары.
Киришүү. Стратегия – бул эңсеген жыйынтыкка жетүүнүн искусствосу жана илими. Стратегиянын курамына максатты коюу, абалды талдоо, тиешелүү каражаттарды, ресурстарды даярдоо, процессти уюштурууну жана натыйжаны баалоону
пландаштыруу иш-аракеттери кирет. Бул термин аскердик илимден келип чыкканы менен башка илимде дагы өз кызматын
сунуштап, ал илимдин өнүгүшүнө тиешелүү салымын кошуп келген. Бул маселеде билим берүү системасы дагы олуттуу
ийгиликтерге жетише алды. Билим берүүдө стратегия – бул билим берүүнүн келечегин аныктоого карата жолду, аны камсыз
кылууда таянуучу жоболорду, ресурстарды аныктоо деп болжолдонот. Билим берүү стратегиялары өзүлөрүнүн деңгээлдүүлүгү менен айырмаланышат. Кадимки сабакта колдонулуучу стратегиялар – бул окутуу стратегиялары. Мектептин
деңгээлиндеги билим берүү стратегиялары мектептин келечегин, өнүгүүсүн аныктоочу программа, план. Ал эми өлкөнүн
билим берүү системасынын алкагындагы стратегиялар – билим берүүнүн алдыдагы келечегин аныктай турган документтер,
багыттар. Нормативдик документтерде билим берүү стратегиясы билим берүүнүн саясатынын негизин түзгөн концепция
деп дагы белгиленет. Ал аркылуу билим берүүнүн багыттары жана принциптери, ага колдонулуучу ресурстар аныкталат.
Билим берүү стратегиялары коомдо калыптанган социалдык жана руханий баалуулуктар, коомдун келечектеги социалдыкэкономикалык өнүгүшүнүн жолдору аркылуу аныкталат. Кыргыз Республикасынын билим берүү законунда билим берүү
стратегиясы бир бүтүн социалдык институт катары билим берүү тутумунун негизги багыттарын жана принциптерин
аныктоо деп чечмеленет [1, 4-б.].
Билим берүү жана анын сапатын камсыз кылуу. Коомдо билим берүүгө өзгөчө маани берилет. Нормативдик документтерде, окумуштуулардын изилдөөлөрүндө билим берүүгө төмөнкүдөй маани берилет. Билим берүү – бул:
 социалдык феномен;
 процесс жана натыйжа;
 система;
 товар (кызмат көрсөтүү);
 социалдык тажрыйбаны берүү;
 коомдун өнүгүшүнүн көрсөткүчү.
Билим берүүнүн учурдагы абалынан коомдун кандай өнүгөрүн билүүгө болот. Же болбосо, билим берүүнүн
өнүгүшүнө ылайык коомдун келечеги аныкталат. Ошондуктан билим берүүгө жумшалган салым, каражат – коомдун келечегине жасалган инвестиция деп дагы айтылат. Орус педагог-окумуштуусу И.Ф.Харламов өзүнүн «Педагогика» окуу куралында «Билим берүү» терминине төмөнкүдөй аныктама берген: «Билим берүү – бул билим алуучулардын илимий билимдерге, практикалык билгичтиктерге жана көндүмдөргө ээ болуусу, алардын ойлонуу-таанып билүүчү жана чыгармачыл
жөндөмдүүлүктөрүнүн, ошондой эле дүйнө таанымынын жана нравалык-эстетикалык маданиятынын өнүгүүсү, натыйжада
алар инсандык образга жана жеке өзгөчөлүккө ээ болот» [2, 124-б.]
Билим берүүнү өнүктүрүүнүн максаттарынын бири катары анын сапатын арттыруу эсептелет. «Билим берүүнүн сапаты» түшүнүгү дагы салыштырма түшүнүк, мамлекеттин өнүгүшүнө жараша билим берүү сапатынын ар кандай критерийлери, көрсөткүчтөрү тандалып алынат. Билим берүүнү реформалоо – бул жыйынтыгында билим берүүнүн сапатын арттыруу
деген түшүнүккө алып келет.
Бир караганда «билим берүүнүн сапаты» түшүнүгүн билим берүүнүн аныктамасынан эле алып чечмелөөгө болот эле.
Мисалы, жогорудагы аныктамадан билим берүүнүн сапатын арттыруу, билгичтиктердин жана көндүмдөрдүн сапатын арттыруу, ойлонуу-таанып билүүчү жана чыгармачыл жөндөмдүүлүктүн сапатын арттыруу, дүйнө таанымдын жана нравалыкэстетикалык маданияттын сапатын арттыруу деген ырастоолорду колдонуу менен билим берүүнүн сапаты түшүнүгүн
аныктаса болот эле. Бирок, философиялык маанидеги «сапат» түшүнүгү менен айкалышта караган учурда, бул түшүнүк бир
аз башкача мааниге ээ болот. Окуучунун ушул сапаттарын арттыруу менен эле билим берүүнүн сапаты камсыз болуп кала
албайт. Экинчиден, окуучуда бул сапатты калыптандыруу башка дагы компоненттердин сапатын арттыруу керектиги маанилүү маселеге айланат. Мисалы, окуучуга билим берүүдө окуу китептери сапаттуу болушу керек, сапаттуу материалдык
жана методикалык камсыздоолор керек болот. Мугалимдин дагы профессионалдык сапаты чон мааниге ээ.
«Сапат» түшүнүгүн маанисин чечмелөө илгерки антик ойчулдардын эмгектеринен бери уланып келет. Аристотель сапатты туруктуу жана өтмө касиеттер деп атаган. Демокрит сапатты предметтин чоңдуктары аркылуу белгилеген. Массасы, формасы, жылмакай же бодуракай экендиги аркылуу нерсенин сапатын аныктоого болот деп ырастаган. Немец философу Гегель
сапатты нерсенин аныкталгандыгы деп атаган. Эгер нерсенин сапаты жоголсо, нерсе өзү дагы жок болот, б.а. сапат нерсе менен
бирге, чулу түшүндүрүлөт [3]. Чен-өлчөм сапат менен санды бириктирип турат, мисалы, 100 градуста суу кайнайт, 0 градуста
суу тоңот ж.б. Орус окумуштуу-педагогу И.Я.Лернер сапатты объекттин касиети деп эсептейт, ал объекттин туруктуулугун
жана анын маңыздуу мүнөздөмөсүн көрсөтүп турат деп белгилейт [4]. Стандарт боюнча эл аралык ИСО уюмунун документтеринде сапатка төмөнкүдөй кыска аныктама берилген: сапат – бул мүнөздөмөнүн тарапка дал келүүсү [5].
Бул түшүнүктөрдү эске алуу менен көптөгөн окумуштуулар билим берүүнүн сапатына аныктамаларды беришкен. Билим берүүнүн сапаты – бул коомдо инсандын граждандык, профессионалдык компетенцияларын калыптандырууга жана
өнүктүрүүгө багытталган билим берүүнүн абалын аныктоочу жана анын натыйжалуулугун, коомдун талабына жана
күтүүсүнө дал келүүсүн билдирген социалдык категория [6, 139-140-б.].
Билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу татаал процесс, мында билим берүү субъектилеринин ишмердүүлүгү зор мааниге ээ. Бул процесс тез аранын ичинде эле ишке аша коюучу процесс эмес. Ар бир этап, стадия көзөмөлгө алынып, оңдоотүзөөлөрдү киргизип турууну шарттаган процесс. Билим берүүнүн сапаты социалдык категория катары өз курамына бир
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нече компонентти (билим берүү процессин уюштуруунун сапаты, алынган натыйжалардын сапаты, коюлган шарттардын
сапаты) камтыйт. Ар бир компонент жалпы сапаттын калыптанышына тиешелүү салымын кошот.
Билим берүүнү өнүктүрүү үчүн, билим берүүнүн жогорку сапатын камсыз кыла турган, ийкемдүү жана эффективдүү
башкаруу системасын түзүү зарыл деп айтылат Кыргыз Республикасында 2020-жылга чейин билим берүүнү өнүктүрүүнүн
концепциясында.
Билим берүүнүн сапатын арттыруу багыты Кыргыз Республикасында билим берүүнүн стратегияларын иштеп чыгуу
жана аларды жайылтуу зарылдыгын пайда кылды.
Кыргыз Республикасындагы билим берүү стратегиялары. Республиканын билим берүү сапатын арттырууга карата
мамлекеттик деңгээлде билим берүү стратегияларын камтыган нормативдик документтер иштелип чыкты.
1) Кыргыз Республикасында билим берүүнү 2020-жылга чейин өнүктүрүүнүн Концепциясы [7, 3-17 бб]. Документ
2012-жылы кабыл алынган. Мында Кыргыз Республикасында билим берүү коомдун өнүгүшүнүн приоритеттүү багыты жана
маанилүү көрсөткүчү деп айтылган. Күтүлгөн натыйжага жетүүгө жана коомдун талабын канааттандырууга багытталган
билим берүүнү түзүү мамлекеттин өзгөчө жоопкерчилиги катары каралган.
Концепцияда негизги жетектөөчү идеялар келтирилген. Билим берүү системасынын продуктивдүүлүгүнүн башкы критерийи болуп, чакырыктарга адекваттуу жооп бере ала турган, мамлекеттин талабына дал келген компетенттүүлүккө ээ болгон бүтүрүүчүлөрдүн даярдалып чыгышы эсептелет. Окутуу учурунда ар бир окуучу жана студент тиешелүү түйүндүү
(маалыматтык, социалдык-коммуникативдик, өзүн-өзү уюштуруу жана проблемаларды чечүү) компетенттүүлүктөргө ээ
болушат. Булар адамдын өздүк өнүгүүсүндө профессионалдык, коммуникативдик жана башка аракеттерди аткарууга мүмкүндүк берет.
Мектепке чейинки билим берүүдө бала социумда аракеттене ала турган жана башталгыч мектепте билим ала турган
компетенттүүлүктөргө ээ болушат.
Башталгыч мектептин бүтүрүүчүлөрү түйүндүү (маалыматтык, социалдык-коммуникативдик, өзүн-өзү уюштуруу жана
проблемаларды чечүү) жана предметтик компетенттүүлүктөргө ээ болууга милдеттүү. Бул компетенттүүлүктөр аларды
окуусун улантууга, же болбосо эмгек рыногуна чыгууга, өзүнө өзү жоопкерчиликтүү болууга мүмкүндүк түзөт.
Профессионалдык билим берүү ички, регионалдык жана дүйнөлүк эмгек рыногунун талаптарына жооп бергидей жогорку квалификациялуу адистерди даярдоону камсыз кылуусу зарыл.
Мындан тышкары, 2020-жылдарга карата мектепке чейинки жана мектептик билим берүүдө, баштапкы, орто жана жогорку кесиптик билим берүүдө кандай өзгөрүүлөр болуусу зарыл экендиги көрсөтүлгөн.
2) Кыргыз Республикасында 2012-2020-жылдары билим берүүнү өнүктүрүүнүн стратегиясы [7, с. 18-114]. Бул документ дагы 2012-жылы кабыл алынган. Стратегия билим берүүдө натыйжага ориентир алуу зарылдыгын белгилеген. Стратегиянын негизги багыттары катары төмөнкүлөрдү белгилей кетүүгө болот:
 мектепке чейинки курактагы балдардын көпчүлүгүн өнүктүрүү программасына тартуу;
 билим берүүнүн бардык тепкичтеринде сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу;
 орто мектептин профилдүү жогорку тепкичине өтүү (10-11 класс);
 бүткүл жашоосунда билим алууга шарт түзүү;
 жумуш берүүчүлөрдү билим берүү процессине катыштыруу;
 окуй алуу билгичтигин, белгисиз кырдаалда ориентир алуусун, маалыматтын негизинде чечим кабыл алуусун,
коммуникативдүү жөндөмдүүлүгүн, аналитикалык жана сынчыл ой жүгүртүүсүн калыптандырууга багытталган
компетенттүүлүк мамиле жасоону жайылтуу;
 кредиттик окутуу системасына өтүү;
 эффективдүү кадр саясатын түзүү;
 билим берүү секторун көп каналдуу финансылоо;
 билим берүү системасын системалуу жакшыртуу үчүн мониторинг жана баалоо системасын жайылтуу.
Стратегияда мектепке чейинки, мектептик, профессионалдык билим берүү боюнча учурдагы проблемалуу абалдар
талкууга алынып, аларды жоюуга карата иш чаралар келтирилген жана 2020-жылга карата болжолдонгон жетишкендиктер
индикаторлору менен көрсөтүлгөн.
3) Кыргыз Республикасынын Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө мыйзамы [8, 44-55 бб]. Бул мыйзам 2009-жылы
кабыл алынган. Мыйзам мектепке чейинки билим берүү жана мектепке чейинки курактагы балдарды өстүрүү жаатындагы
мамлекеттик саясатты ишке ашырууну көздөйт.
Мектепке чейинки курактагы балдарга мектепке чейинки билим берүүнүн жана өстүрүүнүн негизги милдеттери катары төмөнкүлөр эсептелген:
 мектепке чейинки билим алууга ар бир баланын укугун камсыз кылуу;
 баланын дене-күч, психикалык жана руханий ден соолугун сактоо;
 жарандуулукка, атуулдукка, мамлекеттик символдорго, мамлекеттик, расмий жана эне тилге урматтоо менен мамиле кылууга, ар кайсы маданиятка жана айлана-чөйрөгө сый мамиле жасоого тарбиялоо;
 баланын жаш курагына, интеллектуалдык жана дене-күч жактан мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык, анын чыгармачылык жөндөмүн өстүрүү;
 балдарды мектепке даярдоо;
 мектепке чейинки билим берүү уюмунда болгон учурунда баланын коопсуздугун камсыз кылуу;
 ата-энелерге (мыйзамдуу өкүлдөргө) консультациялык жардам жана балдарды окутуу жана багуу боюнча маалымат берүү.
Мектепке чейинки билим берүү атайын иштелип чыккан программалар аркылуу жүргүзүлөт жана алар төмөнкүлөргө
бөлүнөт:
 негизги программалар, стандартка ылайык алар мектепке чейинки тарбиялоону жана окутууну өзүнө камтыйт;
 кошумча программалар, алар стандарттын милдеттүү талаптарынан тышкары өсүшүн камсыз кылат.
Стандартта мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын милдеттери, мектепке чейинки билим берүү системасын
башкаруунун мамлекеттик органдарынын негизги милдеттери, мектепке чейинки билим берүү системасын илимийметодикалык жактан камсыз кылуу маселелери каралган. Мындан тышкары, стандарт мектепке чейинки курактагы балдар-
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ды жана билим берүү уюмдарынын кызматчыларын социалдык жактан коргоонун, балдарды медициналык жактан тейлөө,
балдардын тамактануусун уюштуруунун мыйзамдык ченемдерин белгилеген. Стандарт Мектепке чейинки курактагы балдарга билим берүүдө ата-эненин милдеттерин дагы аныктаган (балдардын мектепке чейинки билим алышына жоопкерчилик
тартууга, балдардын мектепке чейинки билим алышына шарттарды камсыз кылууга жоопкер болуусу; баланын ден соолугуна жана психикалык абалына кам көрүүгө укуктуу болуусу ж.б.)
Бул мыйзамдын негизинде Кыргыз Республикасынын «Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу» мамлекеттик билим берүү стандарты кабыл алынган. Мамлекеттик стандарт төмөнкүлөрдү камтыйт:
 мектепке чейинки билим берүү боюнча программаларын;
 балдар менен билим берүүчү жана өнүктүрүүчү сабактардын планын;
 жол берилген жүктүн (сабактардын, оюндардын) көлөмүн;
 балдардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен атайын коррекциялык-тарбиялоо ишин уюштурууну;
 балдарга билим берүүдө жана аларды багууда педагогикалык ыкмаларды турмушка ашыруу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү.
4) Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандарты [9]. Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандарты 2014-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан
бекитилген.
Стандарт инсанга багытталган окутууну көздөп, натыйжага ориентир алууну шарттайт. Стандартта кабыл алынган негизги жоболорду ишке ашыруу билим берүүнүн мазмунундагы, окутуу технологиясындагы жана билим берүү процессин
башкаруудагы чоң өзгөрүүлөр менен коштоло турганын белгилей кетүү зарыл. Стандарт төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрү менен
мүнөздөлөт:
Биринчиден, стандартта мектептик билим берүүнүн жети областы аныкталган: 1) тилдик; 2) социалдык; 3) математикалык; 4) табигый илим; 5) технологиялык; 6) искусство; 7) ден соолук маданияты. Мектептик билим берүүнүн миссиясын, ар
бир предметтин мазмунун тактоо азыркы мезгилде жогоруда көрсөтүлгөн билим берүүчүлүк областтардын чектеринде жүзөгө ашырылууда.
Экинчиден, жогоруда көрсөтүлгөн жети билим берүү областтар боюнча баалуулуктарды жана окутуунун натыйжаларын чагылтуучу түйүндүү компетенциялар аныкталган: маалыматтык, социалдык-коммуникациялык компетенциялар, өзүнөзү уюштуруу жана проблемаларды чечүү. Компетенттүүлүктүк мамиле практикалык ишмердүүлүктө жаралуучу проблемаларды чечүү, ишмердүүлүктүн ыктарына ээ болуу билгичтиктерин биринчи орунга чыгарат. Проблемаларды өз алдынча
коюуда, аларды чечүү үчүн зарыл билимдерди издөөдө гана окуучулар компетенттүүлүккө ээ болуусу мүмкүн. Окуучунун
компетенттүүлүгүн калыптандырууда негизги багыттар болуп төмөнкүлөр эсептелет: анын өз алдынча иши, окуулук жана
илимий изилдөө, долбоорлоо жана эксперимент.
Үчүнчүдөн, түйүндүү компетенциялардын калыптангандыгынын үч деңгээли аныкталган. Компетенциялардын биринчи деңгээли окуучулардын берилген үлгүнү (берилген алгоритмди, аракеттерди) аткаруу билгичтиги менен мүнөздөлөт.
Экинчи деңгээл курамы боюнча жөнөкөй ишмердүүлүктү аткаруу, ишмердүүлүктүн өздөштүрүлгөн алгоритмин башка
кырдаалда колдонуу жөндөмдүүлүгү менен мүнөздөлөт. Үчүнчү деңгээл окуучунун өз ишмердүүлүгүн өз алдынча конструкциялоо жана аны негиздөө менен байланышкан татаал ишмердүүлүктү жүзөгө ашырууну болжойт.
Төртүнчүдөн, окуучулардын өз алдынча ишин уюштурууга басым күчөтүлгөн. Стандарттын талабына ылайык «билимдик» мамиледен «компетенттүүлүктүк» мамилеге өтүүдө окутуунун активдүү, таанымдык жана изилдөөчүлүк усулдары
колдонулууга тийиш жана окуучунун өз алдынча иштеринин ар кандай формалары кеңири колдонулушу зарыл. Бул окуучуну өзү билим алууга тарбиялайт.
Бешинчиден, стандартта окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун принциптүү жаңы системасы сунушталган.
Стандарт баалоонун диагностикалык (алдын ала), формативдик (калыптандыруучу), суммативдик (учурдагы) жана жыйынтыктоочу түрлөрүн жүзөгө ашырууну шарттайт. Диагностикалык баалоо окуучулардын билимдер жана билгичтиктер деңгээлин баалоону караштырат да, окуу процесси башталганга чейин (же предметтин жаңы бөлүмдөрүн окуп-үйрөнүүнүн
башында) жүргүзүлөт. Формативдүү баалоо окуучулардын арадагы жетишкендиктерин баалоону караштырат да, мугалимдин баалоочу пикирлери түрүндө жүзөгө ашырылат. Суммативдик баалоо окуучулардын мектеп предметинин бөлүмдөрүн
окутуу аяктагандагы жетишкендиктерин баалоону караштырат. Жыйынтыктоочу баалоо окуучулардын мектеп предметин
өздөштүрүүнүн жыйынтыктары боюнча жетишкендиктерин баалоону караштырат.
Окуучулардын күтүлүүчү жетишкендиктерин баалоо үчүн стандарт түрдүү тизмени сунуштайт. Мисалы, даярдалгандыктын биринчи деңгээлинин (1-2-класстар) жыйынтыктары боюнча маалыматтык (таанымдык) компетенцияларды баалоо
«сапаттык баалоо» усулу менен ишке ашырылат. Социалдык-коммуникациялык компетенцияларды баалоону – «байкоо
жүргүзүү» усулу менен, өзүн уюштуруу жана проблемаларды чечүү менен байланышкан натыйжаларды баалоону – «окуучунун инсандык өнүгүү картасын» түзүү усулу менен жүргүзүлөт. Өнүгүүнүн экинчи деңгээлинин (3-4-класстар) жыйынтыктары боюнча маалыматтык (таанымдык) компетенцияларды баалоо «тестирлөө» аркылуу ишке ашырылат. Социалдыккоммуникациялык компетенцияларды «анкета алуу» жана «байкоо жүргүзүү» усулу менен, өзүн уюштуруу жана жаралган
көйгөйлөрдү чечүү менен байланышкан компетенцияларды – «окуучунун инсандык өнүгүү картасын» түзүү усулу аркылуу
баалоого болот.
5) Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарты. Республиканын жогорку кесиптик билим берүүсүн
дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоо максатында 2011-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан
“Кыргыз Республикасында жогорку кесиптик билим берүүнүн эки деңгээлдүү структурасын тургузуу” аттуу Токтом кабыл
алынган. Бул токтом аркылуу республикада жогорку кесиптик билим берүүнүн бакалавр жана магистр баскычтары сунуш
кылынган. Бул багытка ылайык республикада жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары даярдалып,
алар 2013-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин окуу методикалык бирикмеси аркылуу
сунушталган [10].
Стандарттын өзгөчөлөгү төмөнкүлөр менен белгиленет:
1. Кредит. Окуу жүктөм мугалим өтө турган сааттар менен эмес, студенттин окуу материалын өздөштүрүүдөгү эмгеги
– кредит менен өлчөнөт. Негизги окуу программаларын өздөштүрүүдөгү студенттин жалпы эмгек көлөмү – 240 кредит (бакалавр) жана 120 кредит (магистр). Мугалимдин окуу жүктөмү студенттин аткара турган кредиттерине жараша аныкталат.
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2. Компетенттүүлүк. Стандарт студенттердин универсалдык жана кесиптик компетенттүүлүктү калыптандырууну талап кылат. Универсалдык компетенттүүлүк өз курамына жалпы илимий, инструменталдык, социалдык-инсандык жана жалпы маданий компетенттүүлүктөрдү камтыйт. Кесиптик компетенттүүлүк ар бир адистик боюнча конкреттелип тизмеленген.
Стандартта адегенде адистикке тиешелүү компетенттүүлүктөр келтирилип, андан кийин аларды калыптандыруу үчүн керек
болуучу дисциплиналардын болжолдуу тизмеги келтирилген. Окутуу процессинде аталган компетенттүүлүктөрдүн калыптанышын үзгүлтүксүз көзөмөлгө алып туруу негизги стратегия катары каралат.
3. Студенттерлин өз алдынчалуулугунун приоритеттүүлүгү. Компетенттүүлүк студенттердин өз алдынчалуулугуна
артыкчылык берүүнү көздөйт. Анткени компетенттүүлүк качан студент өзү аракеттенип, алган билимдерин практикада ийгиликтүү колдоно алган учурда гана калыптанат. Стандартта жалпы окуу жүктөмдүн 50% аудиториялык сабактар үчүн, ал
эми 50% студенттердин өз алдынча иштерине арналган.
4. Билим берүү программаларын түзүү. Бул иш аракеттер окуу методикалык документацияларды түзүүнү шарттайт.
Бул документтер максатка жетүүнү, күтүлүүчү натыйжаны алууну, окутуу процессин пландоону жана уюштурууну, анын
мазмунун аныктоону регламентациялайт. Мында окутуу процесси өзгөчөлөнгөн маӊызга ээ болот. Бул учурда окутуучунун
эң маанилүү документи болуп компетенттүүлүктүн картасын түзүү эсептелет.
5. Студенттин окуу жетишкендиктерин баалоо. Компетенттик мамилени ишке ашырууда баалоонун ар кандай формаларын колдонуу сунуш кылынат. Азыркы учурда аутенттүү баалоонун (турмушка жакындатылган кырдаалда баалоо)
механизмдерин иштеп чыгуу актуалдуу болууда. Стандарт тарабынан сунушталган формалардын ичинен портфолио,
проекттик методика, кейс-тапшырмаларды колдонуу методикаларын белгилеп кетүүгө болот.
Корутунду. Кыргыз Республикасынын билим берүү системасы өзүнүн бардык баскычтарында (мектепке чейинки билим берүү, мектептик билим берүү, кесиптик билим берүү) маңыздуу өзгөрүүлөргө дуушар болуп жаткандыгын байкоого
болот. Көрүлүп жаткан аракеттер өз учурунда маанилүү натыйжаларды алууга мүмкүндүк түзөт деп айтууга болот. Бул
процесс азыркы учурда эл аралык маанидеги проекттердин жардамы менен дагы коштолууда. Акыркы жылдары Кыргызстан мектептик билим берүү боюнча бир нече эл аралык проекттерге (PISA, READ, CAPSA, GIZ, LMTF ж.б.) катышып келүүдө. Жогорку кесиптик билим берүү боюнча Ерасмус+ проектилери боюнча бир нече сунуштар, методикалык иштелмелер даярдалып, билим берүү процессинде апробацияланууда. Бул процесстин ийгиликтүү түрдө ишке ашышы көптөгөн
факторлордон көз каранды. Анын ичинде билим берүү системасынын субъекттеринин активдүүлүгүн, бул процесске жоопкерчиликтүү мамилесин белгилей кетүү зарыл.
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РАЗВИТИЕ МЕТАМАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Калдыбаев С.К.¹, Жунусакунова А.Д.²
Калдыбаев Салидин Кадыркулович – д.п.н., профессор, Международный университет "Ататюрк - Алатоо", г. Бишкек.;
Жунусакунова Айжаркын Данияровна – к.п.н., и.о. доцента, НГУ им. С. Нааматова, г. Нарын.
Аннотация. В статье рассмотрены цели, задачи, ожидаемые результаты, содержание школьного математического
образования Республики Кыргызстан в условиях реализации компетентностного подхода.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход в образовании, уровни математической
компететности.
Основной задачей развития образования в Кыргызской Республике является внедрение компетентностного подхода к обучению, направленного на формирование: умения учиться; ориентироваться в ситуации неопределенности и принимать решения на
основе анализа информации; коммуникативных способностей; аналитических навыков и критического мышления [3].
Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность учащихся, а умение решать проблемы,
возникающие в практической деятельности, и овладение способами деятельности [1]. Обрести компетентность можно лишь
при самостоятельной постановке проблем, поиске необходимых для решения знаний и определения их путем исследования.
Способом развития требуемых компетентностей становится специально организованная деятельность учащегося, обеспечивающая формирование его мотивационного поля, универсальных умений и готовности к самостоятельному действию.
Овладение математическим языком и логическими операциями, процедурам работы со структурами и взаимоотношениями, выраженными в числе и форме, точным способам обработки и передачи информации обеспечивает математическая
образовательная область. В контексте образования, образовательная область математики выступает именно как предмет
общего образования, ведущей целью которого является интеллектуальное воспитание, развитие мышления подрастающего
человека, необходимое для свободной и безболезненной адаптации его к условиям жизни в современном обществе. Социальная значимость образования с помощью математики заключается в повышении средствами математики уровня интел-
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лектуального развития человека для его полноценного функционирования в обществе. Таким образом, математика являясь
составной частью культуры, служит основой формирования мировоззрения и научного стиля мышления. Опыт, приобретаемый в процессе решения математических задач, способствует развитию как навыков рационального мышления и способов
выражения мысли, так и интуиции – способности предвидеть результат, предугадать путь решения. Кроме этого математика
способна внести заметный вклад не только в общее развитие личности, но и в формирование характера, нравственных черт;
способствует развитию эстетического восприятия мира.
Поэтому, математика, как школьный учебный предмет, обусловлена особой значимостью в становлении и развитии
подрастающего поколения. Таким образом, предмет математика как учебный предмет содержит практическую составляющую, имеющую самостоятельное значение. Для ориентации в современном мире каждому совершенно необходим некий
набор знаний и умений математического характера.
Данный предмет формирует у учащихся ключевые и предметные компетентности. Ключевые компетентности – измеряемые результаты образования, определяемые в соответствии с социальным, государственным, профессиональным заказом, обладающие многофункциональностью и надпредметностью, реализуемые на базе учебных предметов и базирующихся
на социальном опыте учащихся.
Выделяются три уровня сформированности ключевых компетентностей [2]:
1) первый уровень (репродуктивный) характеризуется умением учащихся следовать образцу (заданному алгоритму выполнения действия);
2) второй уровень (продуктивный) характеризуется способностью выполнять простую по составу деятельность, применять
усвоенный алгоритм деятельности в другой ситуации;
3) третий уровень (креативный) подразумевает осуществление сложносоставной деятельности с элементами самостоятельного ее конструирования и обоснования.
На каждой ступени обучения учащиеся овладевают компетентностями всех уровней в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и с учетом образовательных условий. Таким образом, ключевые компетенции служат
ориентиром в определении целей и задач образовательной области предмета математики.
Предметные компетентности формируются на протяжении изучения всего курса. Они, как ожидаемые результаты, являются целями, определяющими смысл и назначение образовательных областей и служат ориентиром для определения
ожидаемых результатов [1, с. 13].
Такой уровень среднего образования Республики Кыргызстан обсепечивается на основе нового методологического
подхода, ориентированного на результат [3]. Особенность предлагаемого подхода заключается в создании образовательной
системы, в которой регулируются ожидаемые результаты для каждого уровня школьного образования, т.е. индивидуальная
траектория ученика.
Во многих странах мира непрерывное совершенствование качества образования осуществляется на основе конкретно
достигнутых результатов. В международной образовательной практике опыт реализации концептуальных идей данного
подхода обобщен и назван моделью образования, ориентированного на результат
Инновации в математике направлены на совершенствование качества обучения с актуализацией развития математической грамотности, как составного компонента жизненных навыков. Математическая грамотность проявляется способностью
определять и понимать роль математики, владеть языком математики, применять полученные знания и способы действий
для познания окружающей действительности. Математика развивает способность размышлять логические и выражать мысли точно, ясно и четко. Очень важное значение имеет умение детей применять полученные в жизни знания и навыки в школе, а полученные в школе знания и навыки – в жизни.
Исходя из этого, общие цели образовательной области «Математика» направлены на:
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности,
для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
 интеллектуальное развитие учащихся, воспитание личности, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для повседневной жизни, для полноценной жизни в обществе;
 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания
действительности;
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Математика, как и другие предметы, служит основным средством развития ключевых и предметных компетенций.
Поэтому, ожидаемые результаты являются слиянием всех видов компетенции в единое целое. Значит, ожидаемые учебные
достижения по математике включают в себя знания, умения, навыки, а также математическую грамотность. Это позволяет
более активно проектировать ожидаемые результаты по циклам обучения в рамках учебного предмета «Математика». Ожидаемые результаты, данные на примере учебного предмета «Математика», представляют собой реализацию системы целей и
задач, установленных для каждого циклов обучения.
Базовое содержание учебного предмета «Математика» определяется на основе содержательных линий, служащих основой для проектирования образовательной программы с учетом назначения каждого уровня среднего образования (на примере Алгебра, 9 класс (3 ч в неделю, 102 ч в год))
Рекомендуемые
Предметные компетенции
Содержание
Оценивание
методы
1. Уравнения и системы уравнений (22 ч)
- воспроизводить целое уравнение 1. Целое уравнение и его корни  фронтальная работа
 прямое наблюдение
и находить его корни;
2. Уравнения, приводимые к  мозговой штурм
 взаимооценка
- распознавать уравнения, привоквадратным
 индивидуальная работа
 самооценка
димые к квадратным;
3. Способы решения систем  групповая работа
 тесты
- применять графический способ
уравнений второй степени
 дидактические и обуча-  контрольные раборешения систем уравнений;
4. Решение задач с помощью
ющие игры
ты
- применять решение системы двух
систем уравнений второй  кластер
 презентация
линейных уравнений с двумя неизстепени
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 практическая работа и др.

вестными методом подстановки;
- применять к решению текстовых
задач составление системы двух
линейных уравнений с двумя неизвестными
2.
- знать понятия функции
воспроизводить область определения и область значения функции;
- применять свойства функции в
разрешении задач практической
направленности;
- распознавать квадратный трехчлен и находить его корни;
- применять разложение квадратного трехчлена на множители в задачах практической направленности;
- производить построение графика
квадратичной функции
- выполнять решение неравенств
второй степени с одной переменной;
- построить график функций
ф(х)=ах2+n и ф(х)=а(х-m)2 применяя график функции ф(х)=ах2;
- использовать графиков для решения неравенств;
- распознавать неравенства второй
степени;
- характеризовать смысл требований решить неравенства второй
степени;
- решать простейшие квадратные
неравенства с одним неизвестным;
- изображать на координатной
плоскости множества решений
простейших неравенств с двумя
неизвестными и их систем;
 Решать
дробно-рациональные
неравенства с одним неизвестным;
 решать неравенства методом
интервалов
 применять метод интервала в
разрешении задач практической
направленности

 портфолио и др.

Квадратичная функция (33ч)

1. Функция. Область определе- 
ния и область значений функции 
2. Свойства функции: четность, 
нечетность, возрастание, убыва- 
ние, нули функции, промежутки 
знакопостоянства
3. Функции
ф(х)=ах2, 
2
ф(х)=ах +n и ф(х)=а(х-m)2, их

графики и свойства
2
4. Функция ф(х)=ах +вх+с, ее
свойства и график
5. Решение квадратных неравенств.
6. Решение неравенств методом интервалов
7. Решение систем неравенств
8. Использование графиков для
решения неравенств и систем
неравенств
9. Дробно-рациональные неравенства
10. Исторические сведения

фронтальная работа

мозговой штурм

индивидуальная работа 
групповая работа

дидактические и обуча- 
ющие игры

кластер

практическая работа и др.

прямое наблюдение
взаимооценка
самооценка
тесты
контрольные работы
презентация
портфолио и др.

Таким образом, многоуровневая система ожидаемых результатов по математике позволяет выстраивать индивидуальную
траекторию каждого ученика, а также создавать различные способы и пути их достижения и является показателем уровня развития личности и позволяет отследить учебные достижения обучающихся. При проектировании учебного процесса по усвоению математики необходимо соединить установленные компетенции, ожидаемые результаты с учебным материалом отдельных тем и разделов. Основным средством развития математической грамотности являются учебные задания.
При выполнении задания, обучающийся решает учебную или жизненную ситуацию и показывает уровень усвоения
учебного материала и тем самым – уровень достижения того или иного ожидаемого результата обучения. Учебные ситуации, действие в которых формирует опыт решения проблем – это обычно практические ситуации, ролевые игры в урочной и
внеурочной деятельности.
В заключении следует отметить, что математические компентенции должны определять внутрипредметные
компетенции. С учетом вышеизложенного, на отработку отдельных этапов решения проблем можно предложить:
 усиление практической направленности преподавания математики;
 разработка учебных заданий (задач), показывающие применение теоретических положений и выводов для практической жизни;
 формирование способности и умений учащихся применять теоретические математические знания в конкретных ситуациях;
 разработка задачи с практическим содержанием (прикладные задачи),
 разработка задачи и примеров раскрывающие приложение математики в окружающей нас действительности (вычисление значений величии, встречающихся в практической деятельности, построение графиков, диаграмм и т.д.).
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ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ
ПРИМЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация: Окутууда мугалимдин инновациялык технологияларды колдонуусу. Азыркы учурда билим берүү системасындагы мугалимдин ролунун мааниси. Мектептин мугалимдерин компетенттүүлүктүн негизинде билимин өркүндөтүү. Психологиялык-педагогикалык көз караш жана өз ара мамилелер. “Окуучулардын кызыгуусун билүүгө” деген эң жөнөкөй түшүнүктөрдү калыптандыруу. Коомдун адистерге карата талаптарынын деңгээлинин жогорулашы.
Аннотация: При обучении учителей используются инновационные технологии. В настоящее время в системе образования
важна роль учителя. Повышение квалификации школьных учителей на основе компетентности. Психолого-педагогические
позиции и их взаимоотношение. «Узнать интересы учеников" являются самыми необходимыми элементами формирования
понятий. Повышение уровня общественного спроса на специалистов.
Annotation: Teacher training in the use of innovative technologies. Currently, the role of teachers in the education system. School
teachers on the basis of competence and skills. Psycho-pedagogical point of view and their relationships. "The interest of the students to learn" is the most basic concepts. The increase in the level of public demand for professionals.
Түйүндүү түшүнүктөр: мугалимдин адистик компетенттүүлүгү, окуучулар, окуу процесси, мектеп, маданият, окутуу,
көз караш, инновациялык технологиялар.
Ключевые слова: профессиональная компетенция учителя, ученики, учебный процесс, школа, культура, обучение, позиция,
инновационные технологии
Key words: professional competence of teachers, students, educational process, school, culture, education, culture, attitude, innovative technologies
Азыркы мезгилде Кыргызстандын маданияты жана экономикасы өнүккөн, адамдын ыйманын жана сылыктыгын камсыздоочу демократиячыл коомдун максатын ишке ашырууда дүйнөлүк практиканын алдыңкы өрнөктөрүн өздөштүрүү менен бирге биздин өзүбүздүн улуттук мурасыбызга таянуу абзел. Мына ушул чыныгы мугалимдик мураска өзгөчө көңүл
буруунун өзү эле инсандык сапаттары болгон өз ата-журтун сүйгөндүктүн, сыйлагандыктын, акылдуулуктун, ыймандыктын орчундуу белгиси болот.
Билим берүүнүн сапатын жогорулатууда ал 2020-жылгы чейин билим берүү өнүктүрүү стратегиясында аныкталган
максаттарга толугу менен шайкеш келет. «2020 –жылга чейин билим берүү системасы Кыргызстанды социалдык жана саясий жактан өнүктүрүүнүн башкы каражаты болуп калат жана аймактык жана эл аралык иштердеги анын атаандаштыкка
жөндөмдүүлүгүн камсыз кылат».
Педагогикалык кадрларды даярдоо жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу ишинин сапатын жакшыртуу, окуучулардын жетишүүсүн баалоо сапатын жакшыртуу, окуу пландарын, программаларын жана стандарттарын өркүндөтүү ишине
мугалимдерди катыштырууда төмөнкүдөй багыттарда жүргүзүлөт:
 Жагымдуу жагдай түзүү (квалификациялуу адис ресурстары, окуу-методикалык материалдар ж.б. менен камсыз
кылуу).
 Системаны гармонизациялоо(окуу максаттары жана окуу пландары менен шайкеш келтирүү).
 Баалоо жүргүзүүнүн сапатын жакшыртуу (иштеп чыгуу, администрациялоо, маалыматтарды талдоо, натыйжаларды пайдалануу).
 Улуттук изилдөөлөрдүн кезектеги раундун жүргүзүү (НООДУ).
 Инновациялык технологияларды колдонуу.
 Калыптандыруучу баалоо методдорун колдонуу практикасын кеңейтүү.
 Мектептеги предметтик мугалимдерди окутуп-үйрөтүү.
 Баанын (белгинин) жаңы шкаласын иштеп чыгуу.
 Окуучуларды баалоо жагында мугалимдерди даярдоо жана кайра даярдоо программаларын иштеп чыгуу.
Мектеп предметтик мугалимдери да өлкөдөгү билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун башкы күчү катары өзгөчө
орунду ээлейт. Мугалимдердин педагогикалык чеберчилигин арттыруу үчүн инсанга багытталуучу методика боюнча мугалимге жардам иретинде кошумча материалдарды колдонуусу зарыл. Бул окутуунун сапатына көз салуу, мектептеги предметтик мугалимдердин иштөөсүн жана андагы өзгөрүүлөрдү башкаруу негиздерине байланышкан маселелер ырааттуу түрдө каралат. Ошол эле учурда предметтик мугалимдерди өстүрүү багытында, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн
мектептеги билим берүүгө багытталган натыйжалуулугун арттыруу жаатында да иш жүргүзүү.
Окуу предметтери боюнча колдонуудагы окуу пландарын талдоо жана андан кийинки жаңыртуу жагынан кеңири багыттагы ишти жүргүзөт. Өз кезегинде материалдарды экспертизалайт; инновациялык өзгөртүүлөр билим берүү тутумуна
киргизилиши үчүн алар боюнча чечим чыгарат, маселелерди мазмунуна карай жөнгө салуу ыкмаларын баалайт, сунуштарды иштеп чыгат. Предметти окутууда инновациялык технологияларды колдонуу компонеттери: педагогикалык кадрларды
даярдоо жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу сапатын жакшыртуу, мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу ишинин сапатын жакшыртуу, мугалимдердин окуп-үйрөнүү максаттарын аныктоо, сабак берүүнүн жаңы усулдары,
инсанга багытталган окутуунун жаңы усулдары, ошондой эле окуучулардын жетишүүсүн баалоонун жаңы усулдары боюн-
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ча мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу аркылуу орто мектеп окуучулары үчүн сапаттуу окутуунун жеткиликтүүлүгүн камсыздайт.
Мектептеги усулдук бирикмелердин жетекчилери, мугалимдер педагогикалык лидерлик, насаатчылык, менторлук жана билим берүүнүн сапатына байкоо жүргүзүү(мониторингдөө) боюнча өздүрүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулатышат.
Бул максаттарга жетишүү үчүн: максаттык кесиптик чеберчиликти жогорулатуу курстарынын мазмунун жаңыртуу; кесиптик чеберчиликти жогорулатуу (КЧЖ) тутумун андан ары өркүндөтүү үчүн анын ички түзүмүн талдоо; КЧЖ курстарындагы окутуучуларды чыгармачыл мугалимдик өнөргө үйрөтүү жана аларга усулдук жардам көрсөтүү аркылуу алардын
дараметин арттыруу; КЧЖ курстарынын эс тутумун өркүндөтүү максатында бул эс тутумду жөнгө салуучу ченемдикукуктук актылар менен таанышып чыгат.
Мугалимдерди даярдоо сапатын жакшыртууда даярдоо программаларын өркүндөтүү жаатында максаттык багыт:
«предметтик мугалим» - багыттары боюнча иш жүргүзөт. Кайра каралган программаларда инсанга багытталган окутупүйрөтүү принциптери, классты башкаруунун практикалык көндүмдөрү, окуучулардын жетишкендиктерин калыптандыруучу жана жыйынтыктоочу баалоо усулдары, сабакты пландоо көндүмдөрү жана сабактын максаттарын аныктоо камтылат.
Азыркы учурда ушул жааттагы кызматташтыктын педагогикалык практиканы биргелешип пландоо жана өткөрүү, мектеп мугалимдери тарабынан университеттердин педагогикалык факультеттеринде кыска мөөнөттүү, практикалык курстардын өткөрүлүшү сыяктуу негизги чөйрөлөрү аныкталган.
Педагогикалык кадрларды мектепке тартуу жана анда кармап калууга байланышкан маселелерди чечүү үчүн саясий
сүйлөшүүлөрдү да жүргүзөт. Насаатчылык, менторлук, мониторинг жүргүзүү жана педагогикалык лидерлик маселелери
боюнча билим берүү тармагындагы предметтик мугалимин окутуу жүргүзүлѳт. Мугалимдердин кесиптик өсүшүн натыйжалуу, үзгүлтүксүз жана тутумдуу түрдө колдоо максатында негизги жардам окуучулардын жетишүүсүн баалоо сапатын жакшыртуу иретинде берилет.
Педагогдордун ишмердигин жаңыча баалоо ыкмаларын (мунун ичинен калыптандыруучу жана жыйынтыктоочу баалоону) колдонуу жагынан көмөк көрсөтүү керек. Мында мурунку программалардын жүрүшүндө түзүлгөн жер-жерлердеги
мүмкүнчүлүктөр жана ресурстар ушул компоненттин андан ары өнүктүрүлүшү үчүн колдонулат.
Мугалимдер үчүн окуучулар менен кайтарым байланышты түзүп, окуучулардын үзгүлтүксүз окуп-үйрөнүүсүнө түрткү
бере турган калыптандыруучу баалоо боюнча окутуп-үйрөтүүчү материалдарды сунуштайт. Калыптандыруучу баалоонун
азыркы усулдары мугалимдерди даярдоо жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу курстарынын бөлүгү катары жайылтылып жатат.
Предметтер жана класстар үчүн каллыптандыруучу баалоонун алгылыктуу стандарттарын аныктоо максатында башталгыч жана орто класстардын мугалимдери менен иш жүргүзүлүүдө. Бул стандарттар окуучулардын тийиштүү предмет
боюнча билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн өнүктүрүү, аларды ар түрдүү кырдаалдарда колдоно билүү жөндөмдѳрүнө негизделет. Жаңыча баалоодо буга чейинки фактыларды жаттап алууга эмес, жогорку деңгээлде ой жүгүртүү
көндүмдөрүн өнүктүрүүгө басым жасалат. ББИМ менен биргеликте олимпиадаларды өткөрүү тутумун жакшыртууга таасир
этүүгө умтулат.
Мугалимдерди окуу пландарын, программаларын, стандарттарын өркүндөтүү ишине тартуу алкагында алардын квалификациясын өркүндөтүүгө жигердүү катышуу, иштөө мүмкүнчүлүгүн берет. Программадагы өзгөртүүлөр фактыларды
жаттап кайра кайталоого багытталбастан, жөндөмдөр менен билгичтиктерди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Предметтик мугалимдер арасында баарлашуу боюнча иш жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн түзүп, аларга жогорку деңгээлде
ойлоо көндүмдөрүн өнүктүрүүчү билим берүү максаттарын жана ченемдерин аныктоо жагынан техникалык жардам бере
алат. Окуу пландарынын максаттарына жана предметтик стандарттарга таянып, өз ара мугалимдер биргеликте тийиштүү
предметтер боюнча кошумча окуу материалдарын даярдоо жагынан да иштешет.
Предметтик мугалимдердин секциялык ишин жандандырууга жана өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Бул мугалимдердин өз
предмети боюнча идея жана тажрыйба алмашуусуна, маселелерди биргелешип талкуулоосуна, куррикулумга тиешелүү
маанилүү маселелерди талкуулоого мүмкүндүк берет. Бул үчүн окутуу маселелери боюнча маалымат алмашуунун бюллетендер, кесипкөй журналдар ж.у.с. менен натыйжалуу каражаттарынан колдонуп, кызматташууга тартат. Билим берүү процессинин натыйжалуулугун арттыруу жана туруктуулугун камсыздоо үчүн КЧЖ курсунда окуутууну жүргүзүү үчүн кесиптик мыкты камылгасы адистерди даярдоо жана аны ишке ашыруу бар пландалууда.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию процесса обучения профессионально-ориентированному чтению
студентов языковых специальностей. Раскрыта сущность профессионально-ориентированного чтения как средства формирования коммуникативной компетенции студентов.
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Чтение – рецептивный вид речевой деятельности, связанный с восприятием и пониманием письменного текста. Чтение, являясь компонентом коммуникативно-социальной деятельности личности, обеспечивает одну из форм общения –
письменную. Поскольку целью чтения служит получение и переработка информации, эта цель связана с выработкой умений
извлекать информацию из речевого сообщения. В процессе чтения происходит декодирование (расшифровка) графических
символов, букв и их перевод в мыслительные образы.
Степень полноты, точности и глубины понимания, т. е. качественные характеристики результата деятельности, зависят
от того, для чего нужен этот результат, или, иначе, от цели чтения. Характер деятельности видоизменяется в зависимости от
результата, который предполагается получить. Следовательно, в определении видов чтения (видоизменений определенной
деятельности) как объектов обучения нужно исходить из того, какие коммуникативные задачи придется решать читающему.
Они же являются и основным критерием видов чтения.
С психологической точки зрения, чтение представляет собой неразложимый процесс, в основе которого лежат определенные речевые механизмы.
Речевые механизмы чтения формируются в процессе взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности, а также
через систему упражнений, развивающих память (задания с увеличением слов во фразе, разные виды пересказов и т.д.),
прогнозирование (работа над высказыванием по опорным словам, поиск информации в тексте и т.д.), осмысливание (составление вопросов, резюмирование текста одной фразой и т.д.).
Читающему важно овладеть методикой распознавания незнакомых слов в тексте по опорам, морфемам, по сходству со
словами родного языка, по контексту. Это расширяет языковые и коммуникативно-речевые возможностиобучающихся.
Чтение развивает память, произвольное и непроизвольное запоминание: в текстах языковые единицы многократно повторяются, контекст дает возможность осознать их семантику, нормы употребления, соотнести с различными ситуациями.
Так, чтение вслух используется при обучении произношению, является обязательным компонентом объяснения нового материала, служит созданию правильных слухомоторных навыков, правильному интонированию текста.
Формирование повышенного уровня коммуникативной компетенции, способной осуществить профессиональноориентированное общение на продвинутом уровне; осуществление в учебном процессе профессионально-ориентированного
обучения, междисциплинарных связей профильных предметов с русским языком, что одновременно является условием для
формирования культуры мышления, развития профессиональных и познавательных интересов, активизации интеллектуальной деятельности [4, 157]. Будущие специалисты должны быть готовы использовать русский язык в качестве средства профессионально-ориентированного общения.
Освоение русского языка и культуры страны в рамках профессионально-ориентированного обучения происходит преимущественно через овладение учебными стратегиями и приемами, что обеспечивается через выполнение соответствующих
упражнений и заданий, направленных на формирование речевых умений и навыков. Под учебными стратегиями понимаются действия и операции, используемые обучаемыми с целью оптимизации процессов получения и хранения и извлечения
языковой информации из памяти, а также процессов использования накопленной информации.
При обучении целесообразно обеспечить формирование компетенций по всем видам коммуникативной деятельности:
репродуктивным (аудирование и чтение) и продуктивным (говорение и письмо).
Студенты будут охотно вовлекаться в процесс обучения в целом и в процесс профессионально-ориентированного чтения в частности, только в том случае, если он будет соответствовать и удовлетворять их профессиональным потребностям.
Поэтому если текст будет актуальным, содержательным и информативным, будет включать в себя узкоспециализированную
терминологию, в нем будут присутствовать грамматические и лексические структуры изучаемого языка в соответствии с
уровнем знаний студентов, то они, безусловно, будут охотно вовлечены в процесс обучения профессиональноориентированному чтению.
Одним из важных условий является и то, что тексты должны быть подобраны в соответствии со специализацией студентов.
Чтение профессионально-ориентированных текстов относится к рецептивному способу общения, в ходе которого осуществляется: процесс восприятия, извлечения, активной мыслительной переработки разноуровневых, внутритекстовых
смысловых связей; соотнесение извлеченной информации со своим жизненным опытом, своими потребностями; определение информативности, новизны, полезности, возможности практического применения [3,]. В этом заключается познавательная функция профессионально-ориентированного чтения. Характерной чертой данного вида чтения является его направленность на прием и присвоение накопленных опыта и знаний.
Чтение профессионально-ориентированных текстов позволяет создать информационную основу как для использования
готовых, так и для выработки собственных решений для успешного выполнения задач учебной профессиональной деятельности. Чтение, как особая форма речевого взаимодействия, реализует коммуникативную функцию и предполагает общение
как получение и передачу знаний любой предметной области. Другой стороной коммуникативной функции чтения является
установление контакта между автором и читателем, в преодолении дистанции между объемом знания автора и читающего.
Это гарантируется известностью контекста и достаточным объемом общих и предметных знаний, а также языковым стандартом и терминологией текстов.
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О ПРОБЛЕМЕ УГЛУБЛЁННОГО ИЗУЧЕНИЯ ОЛИМПИАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
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Аннотация: в статье поднимается проблема подготовки к углубленному изучению олимпиадной математики, выявляется
необходимость разработки методики подготовки к школьным математическим олимпиадам, методики решения олимпиадных задач, системы подбора олимпиадных задач для подготовки школьников к математическим олимпиадам.
Abstract: the article raises the problem of training an in-depth examination of olympiad mathematics, revealed the need to develop
methods of preparation for school mathematical olympiads, methods of the solution of olympiad tasks in the system of selection of
olympiad tasks for the preparation of students for mathematical olympiads.
Ключевые слова: математика, олимпиада школьников, методика подготовки к олимпиадам, система олимпиадных задач,
программа, школа олимпийского резерва.
Keywords: mathematics, olympiad, training for the olympics, the system of olympiad tasks, program, school of the olympic reserve.
В настоящее время в международной практике проведения олимпиад существует несколько олимпиадных направлений: международные олимпиады, Соросовская олимпиада школьников, интеллектуальный марафон, физикоматематическая олимпиада МФТИ, олимпиады вузов стран и др. Кроме традиционных олимпиад, проводятся также дистанционные, устные, заочные, нестандартные и другие виды олимпиад [4]. Математические олимпиады не только выявляют
наиболее одаренных и подготовленных молодых людей в области математики, степень математической подготовленности
учащихся, но и стимулируют углубленное изучение предмета.
Различные методики подготовки к предметным олимпиадам содержат много общего и базируются на единых приемах,
условиях, требованиях и принципах, вытекающих из сущности олимпиадного процесса.
Основные задачи олимпиады выявлены в [5]:
- воспитание и подготовка сознательных и высокообразованных людей, способных к активной деятельности;
- повышение интереса учащихся общеобразовательных школ к углубленному изучению математики;
- умение применять полученные знания на практике;
- развитие у школьников логического мышления, пробуждение интереса к решению нестандартных задач;
- ознакомление с современными научными открытиями в области математики, внедрений научных открытий в производстве;
- подведение итогов работы факультетов, кружков, секций, ученических научных обществ, школы олимпийского резерва, активизации всех форм внеклассной и внешкольной работы с учащимися по математике;
- всестороннее развитие интересов, способностей учащихся, оказание им помощи в сознательном выборе профессии;
- привлечение профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов, научных сотрудников институтов к
руководству кружками, объединениями учащихся в школах, внешкольных учреждениях к проведению олимпиад на
всех этапах.
В деле подготовки школьников к математическим олимпиадам мы ориентируемся на подготовку учащихся к успешному участию во всех этапах олимпиады. Поскольку олимпиада это, прежде всего, конкурс по решению задач, то необходимо разработать методики обучения умению решать математические задачи повышенной трудности в связи с подготовкой
учащихся к выступлению на олимпиадах. В программу школы олимпийского резерва (ШОР) нужно подобрать задачи так,
чтобы сформировать у учащихся умение использовать элементы решающей подсистемы в процессе решения задач различной трудности.
Задачи программы ШОР:
- подготовка учащихся к заключительному этапу республиканской олимпиады школьников по математике;
- развитие у школьников научного стиля мышления;
- углублённое изучение комбинаторики, геометрии, алгебры, основ математического анализа и других разделов олимпиадной и школьной математики;
- объединение опыта ведущих специалистов республики по работе с одарёнными школьниками с целью создания инновационных методик в области преподавания математики.
О программе ШОР мы сообщали в [5], можно включить:
- теоретические занятия: лекции и самостоятельную работу с методическими материалами, специально созданными
для курса и объясняющими ключевые понятия различных разделов олимпиадной математики;
- практические занятия: решение задач, разбор различных подходов и способов решения задач, математические бои,
математические карусели и регаты;
- научно-популярные лекции специалистов в различных областях математики;
- лекции по истории математики;
- занятия по предметам школьной программы, которые проводят члены жюри олимпиады школьников по математике,
тренеры национальной сборной участников международной олимпиады по математике, известные педагоги, работающие в различных регионах. Практикумы по решению задач могут проводить студенты ведущих вузов страны, в
прошлом победители и призёры международных олимпиад школьников по математике.
Для углублённого изучения олимпиадной математики обязательно нужно решать задачи, т.к. победа на олимпиадах
связана не только со способностями, но и со знанием классических олимпиадных задач.
Некоторые авторы рекомендуют
посвятить первые заседания математического кружка анализу работы кружка за прошлый учебный год, разбору условий
задач районного тура олимпиады за последние 2 года, кроме того учителю математики при составлении плана работы
кружка рекомендуется систематически ознакомлять членов кружка с методами решения задач и периодически выполнять
критический анализ задач, решения которых страдают неполнотой, содержат погрешности, пропущены ссылки на известные факты или содержат заключения, не подтверждённые фактами [1]. Подготовка учащихся к участию в олимпиадах,
проведение олимпиадыимеет свою структуру. Успех реализации целей олимпиады осуществляется всеми ее взаимосвязанными звеньями [6]. Например, в подготовке учащихся к олимпиадам можно выделить звенья, связанные с математическими
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знаниями, умением решать задачи, способностями, деятельностью учителя, ученика. Во всех этих звеньях есть свои условия, требования, принципы, которым необходимо следовать и которые вытекают из сути олимпиады, как процесса.
Анализируя различные аспекты подготовки учащихся к участию в олимпиадах, часто подразумевается, что функции
руководителя выполняются учителем наилучшим образом и, что к нему нет никаких претензий. Однако, по мнению некоторых авторов, это совсем не так и есть определенные требования, условия, качества профессионального и интеллектуального
плана, необходимые для руководителя кружка, спецкурса, ШОР. Только около 9% учителей-руководителей по подготовке
учащихся к олимпиадам в России имеют очень хороший уровень квалификации в этом качестве [6].
Также, в реальной практике проведения школьных олимпиад в Кыргызстане мы сталкиваемся с тем, что часто в роли
руководителя выступают преподаватели вузов, а не учителя школ, хотя участники олимпиад указывают фамилию школьного учителя. Поэтому, предлагаем повышать квалификацию учителей, используя самообразование учителей математики в
области олимпиадной математики:
- система индивидуальных заданий, как средство развития мышления учащихся на уроках математики;
- развитие творческих способностей посредством интегрированных уроков;
- использование проектно-исследовательских работ на уроках математики с целью активизации познавательного интереса к предмету;
- совершение методики обучения учащихся решению планиметрических и стереометрических задач;
- использование проблемно-поисковых методов обучения на уроках математики;
- формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения и мыслительных, творческих способностей;
- развитие критического мышления учащихся при организации самостоятельной работы на уроке и дома;
- организация учебно-исследовательской работы учащихся по математике с использованием информационнокоммуникационных средств обучения;
- использование интерактивных форм обучения на уроках математики;
- использование метода проектов на уроках математики для развития всех видов мышления и познавательного интереса
учащихся.
В плане подготовки учащихся к участию в олимпиадах имеем в виду двусторонний процесс: разработку методики развития умений школьников по решению олимпиадных задач и реализацию этой методики на практике, на занятиях спецкурса, математического кружка, ШОР.
Эффективность методики, базирующейся на системе принципов максимальной самостоятельности, основательности и
своевременности математической подготовки, активности знаний, изучения внепрограммных тем, опережающего уровня
сложности, анализа решаемых заданий, анализа результатов олимпиад в сочетании с психологическими особенностями
подготовки на разных этапах олимпиады и другими условиями, много раз подтверждалась призовыми местами учащихся на
олимпиадах.
В диссертационном исследовании Старовиковой И.В. представлены данные о том, что руководители командучастников заключительного этапа Всероссийской олимпиады нуждаются в следующей методической помощи:
- в методиках работ с одаренными детьми;
- в системе подготовки учащихся к олимпиадам [6, с. 165].
Такие же пожелания озвучивают руководители математических кружков, школ олимпийского резерва на всех этапах
олимпиады в Кыргызстане, при проведении семинаров с учителями математики.
Опыт проведения олимпиад показывает, что правильно поставленная организационная сторона олимпиады тоже несет
в себе обучающий элемент: это и разбор решений, и апелляция. «Для обучения новому методу учащимся недостаточноодной задачи», - считает автор [7], и предлагает следующие требования к формированию системы задач для подготовки к
олимпиадам:
• система задач по теме на обучение новому методу состоит из семи задач;
• каждая задача в системе представлена в виде упорядоченной пары задач (А,Б), решаемых одним способом; задача А
приводится с решением, следующая за ней задача Б приводится без решения, но с ответом, таким образом, решение
задачи А учит решению задачи Б.
Методика практического применения системы задач для подготовки к математическим олимпиадам будет состоять из
самостоятельных попыток решения задач; и разборе решения задач на занятиях ШОР.
Таким образом, в качестве основных факторов, составляющих теоретическую основу создания методической системы
подготовки к школьным математическим олимпиадам мы выделили:
• повышение математической и общей интеллектуальной подготовки школьников;
• обучение решению задач предшествовавших олимпиад;
• новые методы решения задач, которыми учащиеся овладевают в процессе решения задач прошлых олимпиад;
• метод самостоятельного решениякаждой задачи;
• ознакомление учащихся с имеющимся решением, а в случае необходимости - в решении аналогичной задачи, сопровождаемой не решением, а ответом или указанием;
• формы обучения – спецкурс, кружковая работа, школа олимпийского резерва;
• основное средство обучения – сборник задач;
• придерживаться определенной системы требований к содержанию задач, предъявляемых ученикам в процессе подготовки к математическим олимпиадам, которая будет соответствовать содержанию школьной программы по математике, изученной учащимися к моменту подготовки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ОЛИМПИАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
THE FORMATION OF LOGICAL CULTURE OF STUDENTS THROUGH OLYMPIAD OF MATHEMATICS
Келдибекова А.О.
Келдибекова Аида Осконовна – к.п.н., доцент, ОшГУ, г. Ош.
УДК:373.545
Аннотация: в статье рассмотрены логические задачи, как один из видов олимпиадных задач по математике, выделены
основные методы решения логических задач. К каждому методу решения логических задач показано решение задачи.
Abstract: the article considers logical problems, as one of the types of Olympiad math problems, and the main methods of solving
logical tasks. To each method of solving logic problems shows the solution of the problem.
Ключевые слова: олимпиадная математика, логическая задача, метод решения, математическое образование, графы,
рассуждения, метод кругов, логические высказывания
Key words: Olympiad mathematics, logic problem, solution method, mathematical education, graphs, reasoning, method of circles,
logical statements
Часто знакомство школьников с олимпиадной математикой начинается с логических задач, которые составляют неотъемлемую часть математического образования любого школьника.
«Решающую роль в решении познавательных задач играют такие интеллектуальные операции, как умозаключение, доказательство, классификация, определение и др.», - считает автор [2, с. 4]. Любой взрослый человек умеет оперировать понятиями и суждениями, доказывать, делать умозаключения. Совокупность таких умений и составляет логическую культуру
личности. Все люди владеют навыками логического мышления, но уровень их логической культуры может быть разным,
считает В.И. Свинцов [5, с. 21].
Одним из активных методов формирования учебно-познавательной компетенции при обучении математике мы рассматриваливыполнение олимпиадных заданий, создание проблемных ситуаций, когда ученики приобретают исследовательские умения [1]. Практические рекомендации по организации математической олимпиады в условиях компетентностного
подхода к обучению мы сформулировали в [3]. В данной статье рассмотрим, как формируется логическая культура школьников посредством олимпиадной математики.
Логические задачи, иногда их называют нечисловыми задачами, представляют собой текстовые задачи, в которых требуется распознать объекты или расположить их в определенном порядке по имеющимся свойствам. При этом часть утверждений условия задачи может выступать с различной истинностной оценкой (быть истинной или ложной).
Проиллюстрируем на примерах наиболее распространенные методы решения логических задач.
Метод рассуждений – не требует каких-то особенных знаний и навыков, этим способом решаются самые простые логические задачи. Применяя этот метод, мы проводим рассуждения, используя последовательно все условия задачи, и приходим к выводу, который и будет являться ответом задачи.
Задача: Вадим, Сергей и Михаил изучают различные иностранные языки: китайский, японский и арабский. На вопрос,
какой язык изучает каждый из них, один ответил: "Вадим изучает китайский, Сергей не изучает китайский, а Михаил не
изучает арабский". Впоследствии выяснилось, что в этом ответе только одно утверждение верно, а два других ложны. Какой
язык изучает каждый из молодых людей?
Решение: Имеется три утверждения. Если верно первое утверждение, то верно и второе, так как юноши изучают разные языки. Это противоречит условию задачи, поэтому первое утверждение ложно. Если верно второе утверждение, то первое и третье должны быть ложны. При этом получается, что никто не изучает китайский. Это противоречит условию, поэтому второе утверждение тоже ложно. Остается считать верным третье утверждение, а первое и второе – ложными. Следовательно, Вадим не изучает китайский, китайский изучает Сергей. Итак, Сергей изучает китайский язык, Михаил – японский, Вадим – арабский.
Метод таблиц – прием, заключаемый в построении таблиц. Используется при решении текстовых логических задач.
Таблицы не только позволяют наглядно представить условие задачи или ее ответ, но и помогают делать правильные логические выводы в ходе решения задачи. Является более сложным относительно метода рассуждений, но так же не требует от
учеников определенных знаний: только способность логически рассуждать и правильно оценивать условия задачи.
Задача: Жили две фигуры: круг и квадрат. На их улице было 3 дома: один дом был с окном и трубой, другой - с окном,
но без трубы, а третий - с трубой, но без окна. Каждая фигура жила в своем доме. Круг и Квадрат жили в домах с окнами.
Квадрат любил тепло и часто топил печку. Кто в каком доме жил?
Решение: Составим таблицу 1, из которой мы будем последовательно вычеркивать те пункты, которые противоречат
условию задачи. В итоге у нас останутся не вычеркнутые пункты – они и будут требуемым ответом.
Таблица 1.
Дом
с окном и трубой
Круг
квадрат

+

с окном, но без трубы
+
-

без окна, но с трубой
-
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В результате получаем ответ: круг живет в доме с окном, но без трубы, а квадрат в доме с окном и трубой.
Метод «с конца» – довольно часто применим в задачах с предугадываемым ответом, и состоит в анализе ответа или
конечной стадии некоторого процесса, описанного в задаче.
Метод блок-схем – Логическая структура алгоритма решения любойзадачи может быть выражена комбинацией трех
базовых структур: следования, ветвления и цикла. Подходит, например, к решению задач "на переливание".
Применяя метод, сначала выделяются операции, которые позволяют нам точно отмерять жидкость. Эти операции
называются командами. Затем устанавливается последовательность выполнения выделенных команд. Эта последовательность оформляется в виде схемы, называемой блок-схемами. Составленная блок-схема является программой, выполнение
которой может привести нас к решению поставленной задачи. Для этого достаточно отмечать, какие количества жидкости
удается получить при работе составленной программы. При этом обычно заполняют отдельную таблицу, в которую заносят
количество жидкости в каждом из имеющихся сосудов.
Метод кругов Эйлера-Венна. В его основе лежит построение кругов, обозначающих какое-либо множество.
Задача: Все мои подруги выращивают в своих квартирах какие-нибудь растения. Шестеро из них разводят лилии, а
пятеро – фиалки. И только у двоих есть и лилии и фиалки. Угадайте, сколько у меня подруг?
Решение: фиалки разводят пять подруг, а лилии – шесть. Зная, что только у двоих есть и фиалки и лилии, применим
круги Эйлера-Венна:

Рисунок 5
Проведя несложные расчеты, получим: 5+6-2=9. Ответ: 9 подруг.
Метод графов. Решение задач этим методом заключается в построении графа по условию задачи. Требует знаний и
навыков по теории графов. Графом называется способ представления, при котором объекты изображаются точками, а связи
между ними линиями или стрелками. Точки называются вершинами графа, а линии – ребрами [2, с. 9].
Задача: Встретились три подруги: Белова, Краснова и Чернова. На одной из них было надето черное платье, на другой
– красное, а на третьей белое. Девочка в красном платье говорит Черновой: « Нам надо поменяться платьями, а то цвет
наших платьев не соответствует нашим фамилиям». Кто из девочек в какое платье был одет?
Решение: имеем два равночисленных множества: множество фамилий и множество цветов платьев. Для установления
между этими множествами взаимно-однозначного соответствия построим граф. Пусть белые кружочки Б, К, Ч изображают
элементы первого множества (Белова, Краснова и Чернова), а черные кружочки б, к, ч - элементы второго множества: белое,
красное, чёрное.
Условимся соединять эти кружочки тонкой голубой линией, если между ними нет соответствия. Если же соответствие
между кружочками установлено правильно, то будем соединять их жирной черной линией. Из первого условия получаем,
что девочка в белом платье не может бытьЧерновой:

Рисунок 1
Из второго условия (цвет платья не соответствует фамилии) следует, что Б не соответствует б, К – к и Б – б:

Рисунок 2
Из чертежа видим: кружку Ч может соответствовать лишь кружок к, а кружку б только – только кружок К. Отметим
эти соответствия черными линиями:

Рисунок 3
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Ясно, что кружок Б может соответствовать только кружку Ч:

Рисунок 4
Следовательно, Белова одета в чёрное платье, Чернова одета в красное платье и Краснова – в белое платье.
Решение средствами алгебры логики - метод вызывает некоторые сложности, т.к. можно его применять только после изучения алгебры логики. Применяется при решении большого круга задач.
Используется схема решения: изучается условие задачи; вводится система обозначений для логических высказываний;
конструируется логическая формула, описывающая логические связи между всеми высказываниями условия задачи; определяются значения истинности этой логической формулы; из полученных значений истинности формулы определяются
значения истинности введённых логических высказываний, на основании которых делается заключение о решении.
Задача. На ступеньках дома сидят рядом мальчик и девочка.
– Я мальчик, – говорит ребёнок с чёрными волосами.
– А я девочка, – говорит ребёнок с рыжими волосами.
Если, по крайней мере, один из детей говорит неправду, то кто из них мальчик, а кто девочка?
Решение: для двух произвольных высказываний существуют четыре возможные комбинации типа «истина – ложь», а
именно:
И – И, И – Л, Л – И, Л – Л.
Первая из них исключается, поскольку в условии оговаривается, что, по крайней мере, одно из высказываний является
ложным. Вторая и третья комбинации также исключается, потому что если один ребёнок врал, то и другой не мог говорить
правду, иначе мы бы имели дело с двумя мальчиками или с двумя девочками, что противоречит условию. Следовательно,
оба говорили неправду.
Ответ: у мальчика рыжие волосы, а у девочки чёрные.
Задача. У автомобиля новые шины. Шина на заднем колесе выдерживает пробег 16000 км, а на переднем – 24000 км.
Какой максимальный пробег можно осуществить на этих колёсах?
Решение: будем считать, что скорость роста износа колеса является постоянной и не зависит от того насколько оно
давно служит. Очевидно, что задние колёса изнашиваются в 1,5 раза быстрее передних. Значит, когда задние колёса износятся на 60%, то передние – только на 40%. Это произойдёт после пробега0,6 · 16000 = 0,4 · 24000 = 9600 (км).
В этот момент и следует сменить колёса. Оставшийся 40%-й ресурс задних колёс, поставленных спереди, и 60%-й ресурс передних колёс, поставленных сзади, очевидно, исчерпается одновременно, и произойдёт это ещё через 9600 км. Таким
образом, максимальный пробег составляет 2·9600 = 19200 км.
Ответ: 19200 км.
Уровень логической культуры человека определяется такими факторами, как врожденный потенциал, социальная среда. Процесс обучения протекает особенно интенсивно в школьные годы, когда под влиянием логосферы складываются навыки логического мышления. О методах решения олимпиадных задач по математике мы докладывали в [4], здесь же рассмотрели способы решения задач отдельного вида олимпиадной математики - логических задач, оказывающих положительное влияние на формирование логической культуры учащихся.
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«ЭНЕ МЕКТЕБИ» ТҮШҮНҮГҮНҮН МАЗМУНУ ЖАНА АНЫН ТАРБИЯ БЕРҮҮДӨГҮ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ
Койлубаева Н.К.
Койлубаева Н.К. – п.и.к., доц.м.а., И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Аннотациясы: Макалада улуу педагогдордун «эне мектеби» түшүнүгүнүн мазмуну, мааниси жана анын тарбия берүүдөгү
мүмкүнчүлүктөрү боюнча айтылган ойлору чагылдырылды.
Аннотация: В статье отражены высказанные мысли великих педагогов о содержании, понятии, значении а также возможностей в воспитании “материнской школы”.
Annotation: in this article was reflected thoughts of great pedagogues about maintenance, conception, meaning and possibilities in
cultivating of ‘‘mother’s school’’.
Түйүндүү сөздөр: эне мектеби, эне үлгүсү, эненин ролу, адептик сапаттар, адеп тарбиясы, кенже курактагы балдар.
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Ключевые слова: материнская школа, пример матери, роль матери, нравственные качества, нравственное воспитание,
дети незрелого возраста.
Key words: mother’s school, mother’s example, mother’s role, moral qualities, moral cultivating, young children.
Азыркы учурда көптөгөн физиологдор, медицина кызматкерлери жана психологдор: «Эне баланын өмүрүнүн эң алгачкы күнүнөн тартып эле аны багып, оору-сыркоодон жана ар кандай коркунучтардан калкалап, анын бардык талаптарын
канааттандырат. Эне балага коркуу сезимин жеңүүгө жардам берет, бейпилдиктин жана дүйнөгө ишенүүнүн сезимин жаратат. Эне гана баланын жан дүйнөсүнүн ар бир кыймылын терең түшүнүп, ага колдоо көрсөтүп жактап, түз айыптап өксүгүн
белгилеген. Мына ошол мезгилде наристенин баккан энесине болгон жакындыгы, ынактыгы акырындап энеге болгон сүйүүгө айланат. Буладам баласындагы алгачкы адептиксапаттардын калыптанышына негиз болуп берет. Дал ушул жакшы
көрүү сезими адептик сапаттардын өнүгүшүнө түрткү берет. Энесине карата пайда болгон жакшы көрүү сезимин бала атага,
үй-бүлөнүн башка мүчөлөрүнө,жакын адамдарынаакырындык менен карым-катнашы кеңейген сайын арнайт. Балдар кенже
курактык мезгилде үй-бүлөнүн, биринчи кезекте, эненин таасирине өзгөчө берилгич келет», – деп эсептешет [1, 92-б].
Чех педагогу Я.А. Коменскийдин «Энелер мектеби» чыгармасында 6 жашка чейинки балдар менен уюштурулуучу
адамгерчилик, ден соолукту чыңдоо, эмгекке тарбиялоо, адептик сапаттарды энелер аркылуу калыптандыруу боюнча ишаракеттердин мазмуну жана методдору чагылдырылып, «Эненин койну» – эне мектеби ар бир үй бүлөдө болууга тийиш,
баланын эң башкы мектеби – бул «Энелер мектеби» болорун баса белгилеген [2, 211-б]. Бул жерде көңүл буруучу нерсе,
Я.А. Коменскийдин негизги идеясы – тарбиянын өзөгүн адам баласынын адептик сапатын Эне гана түптөй ала тургандыгы.
Эне тарбиясы акылмандык жаатында кандай болсо, адеп-ахлак жаатында да «адамда чыныгы адамгерчиликти» калыптандыруу үчүн да бекем негиз боло алат.
Швейцариянын педагогу И.Г. Пестолоцци «Энелер китеби» деген педагогикалык чыгармасында балдарда адептик сапаттарды калыптандырууда башкы үмүт энелерге жүктөлүп, бала жарык дүйнөгө келери менен тарбияны баштоо керектигин сунуш кылган. Ал «Үй-бүлө алгачкы тарбия берүүчү фактор, анын төрөлгөн үйү адеп-ахлактын мектеби! Адептик сапаттарды калыптандыруу, энеде гана болуучу таза, булганбаган сезимдердин аркасында гана жетишилет», – деп эсептеген.
Анын: «Мен эң мыкты энелердин тарбиясында чыныгы эненин уулу болуп чоңойдум», – деген ойлору энелик тарбияны
даңазалап турат [3, 337-б].
К.Д. Ушинский «Үй-бүлөдө бала жөнөкөй билим, таалим-тарбия алып, ата-энесинен тартип, тазалык, мамиле, кулкмүнөз эрежелерин үйрөнөт, балага албууттанган аялдын бейжайлыгы сүтүнөн жукпайт, бирок жүргөн-турганы, кыжырланган мамилеси, жасаган иши баланын сезимине каардуулуктун, коркоктуктун үрөнүн себет», – деп көрсөткөн [4, 271-б]. Бул
учурда бала турмуштун залалдуу, ыплас көрүнүштөрүнөн терс сапаттарды, жосунсуз адаттарды да кабыл алат. Үй-бүлөлүк
тарбия биринчи кезекте эненин тарбиясы болушу керек. Анткени, бир гана эне жана үй-бүлө өздөрүнүн кадыр-баркы аркылуу баланы айлана-чөйрөнүн зыяндуу таасирлеринен коргой алат. Чынында, эне адебин сактаган мыкты аялдар гана үйбүлөдө балага татыктуу тарбия бере алат. Тарбиялоонун башаты үй-бүлөдөн башталат, ал эми үй-бүлөлүк тарбияда бала
үчүн эне эң маанилүү.
А.С. Макаренко:«Чыныгы эне бардык карым-катнашта балдары үчүн үлгү болушу керек, бала беш жашында «жакшы
же жаман» деген түшүнүктөрдүн 80% ын ата-энеден, калган 20% ын башкалардан үйрөнөт», – деп энелердин үлгүсү баланы
тарбиялоодо өтө маанилүү экендигин таамай белгилеген [5, 461-б].
Ал эми орус педагогу Н.И. Пирогов эне тууралуу: «Бешиктеги баланы багып чоңойтуп, аны сүйлөөгө үйрөтүү менен…
өздөрү коомдун эң башкы түзүүчүсү болуп калышаарын аялдар түшүнүп коюшсун. Бардык нерсеге аялдар чыйыр салат…»,
– деп баланы тарбиялоодо эненин ролу өзгөчө экендигин белгилеген [6, 30-б].
П.Ф. Каптерев адептик тарбиядагы эненин ролу жана бала турмушундагы анын үлгүсүн айтып жатып «Эненин балага
болгон табигый жакшы көрүү сезими баласынын башкаларга байкалган кемчиликтерин көрүүдөн көзүн тумандатып, калыс
болуу сезиминен толугу менен ажыратат. Эненин наристеге болгон чексиз күчтүү сүйүүсү аны өзүмчүлдүккө тарбиялоого
түрткү берет», – деп туура эмес тарбиялоодон коргоого аракеттенет [7].
Кыргыз билим берүү академиясынын доценттери Л.В. Усенко жана К.С. Сейдекулова тарабынан үй-бүлө шартында,
балдар бакчаларында балдардын кыска мөөнөттө болушуп, мектепке даярдык алуусуна арналган «Энелер мектеби» программасы мектепке чейинки мекемелер үчүн түзүлүп, практикада кеңири колдонулууда. «Энелер мектеби» программасында
үй-бүлөлүк тарбияга өзгөчө маани берилип, балдарга адептүүлүк эрежелерин, үй-бүлө карым-катнаштарын, сүймөнчүлүк
сезимдерин ж.б. аткара турган иштер каралган. Аталган программа таалим-тарбия, билим берүү процессинде Я.А. Коменскийдин педагогикалык мурастары КМШ өлкөлөрүнүн жана учурдагы Кыргыз Республикасынын педагогикалык алдыңкы
тажрыйбаларын айкалыштыруу менен ишке ашырылууда [8].
Бүгүнкү күндө республикабызда 200 дөн ашык «Энелер мектеби» уюштурулган.
Лейлек районундагы №3 мектеп-гиназиясында 1997-жылдан бери эксперимент алкагында «Энелер мектебинин» жобосу иштелип чыгып, атайын программанын негизинде энелер үчүн курстар, конкурстар, ар кандай иш-чаралар, жолугушуулар өткөрүлүп келет. Мындан энелер балдарга таалим-тарбия берүү боюнча педагогикалык билим алышат. Бала тарбиясы боюнча педагогикалык түшүнүктөргө ээ болушуп, ар кандай методдор менен таанышып, тажрыйба алмашышат. Бул ишаракеттердин жемиши балдар 4-класска келгенде жыйынтыктоочу анализде берилген. 2008-жылы №3 гимназияны бүтүргөн
21 окуучунун көпчүлүгү окуу-тарбия иштери боюнча жакшы ийгиликтерди көрсөтүп, жалпы республикалык тестирлөө аркылуу ЖОЖдордун бюджеттик бөлүмдөрүнө кабыл алынган.
«Эне мектеби» учурда медициналык тармактарда да ийгиликтүү жайылтылууда. Алсак, «Саламаттык сактоонун баштапкы деңгээлин колдоо» долбоорунун алкагында Ага Хан Фонду тарабынан Ош облусунун Кара-Кулжа районунда 3
энелер мектеби ачылган. Бул энелер мектебинде энелерге жана 5 жашка чейинки балдарга саламаттыкты сактоодогу кызматтарын жакшыртуу, балдарды дени сак тарбиялоо максаты көздөлүп, энелерге системалуу түрдө медициналык жактан
түрдүү көнүгүүлөр көрсөтүлөт.
Эне – бул мектеп, эне – бул университет, эне баланы туура жолго, туура коомго багыттаса, албетте «уядан эмнени
көрсө, учканда ошону алат» эмеспи. Баланын адептик аң-сезими, акыл-эс тарбиясы эне аркылуу калыптанат. Балдардын жан
дүйнөсү аруу, таза болгондуктан биз, энелер, аларды терс таасирлерден көзүбүздүн карегиндей сактап, татыктуу тарбия
берсек, баланын адептик тарбиясы ошончолук жогорку деңгээлде болот. Келечек ээлери болгон балдар жакындарына, бардык адамдарга жакшылык кылууга, аларды кубанычка бөлөөгө, жардам кылууга, тилектештигин качан билдирерин, адам-

134

дын жүрөгүндөгү жараны ырбатып албас үчүн кайсыл убакта унчукпай коюуну түшүнүүгө бала чагынан умтулууга тийиш.
Бала кичинекей кезинен тартып ата-эненин, жакын туугандарынын жагымдуу сөздөрүнүн, эркелетүүсүнүн жана мээриминин кучагында болсо, бул сезимдердин бардыгы өөрчүйт. Мында баланын жакын туугандарына, анан барып айланачөйрөдөгү бардык адамдарга карата жылуу сезимди козгоо менен мээримдүүлүк ойгонот.
Эненин көп түрдүүлүгү жөнүндө орус педагогу Л.А. Никитина абдан кызыктуу пикир айтат. Ымыркай мезгилде эне –
бала үчүн коргоочу, сооротуучу, куткаруучу. Кичине чоңоюп калган мезгилде – кеңешчи, акыл-насаатчы, жетилген куракта
– эне курбу, жубатуучу. Бирок кандай гана курак болбосун эненин мыктылыгы айдан ачык. Табигаттан берилген тубаса
тарбиячылыгы менен өз балдарын коргоп, түшүнүп, мээримин чачып тарбиялай алат. Л.А. Никитина аял милдетин туура
аткарбаган энелерди «Коркок эне», «Азап чегүүчү эне», «Ыйлаак эне», «Ментор эне», жана «Мерез эне» деп бөлүштүргөн.
«Коркок эне» – баласын жанынан бир карыш чыгарбай, канатына басып өстүрөт. Баласынын күнөөлүү, күнөөсүз экенин
билбей, актап, күнөөлөгөн адам менен урушуп, балага сөз тийгизбейт. «Азап тартуучу эне» – баласынын талап-тилегин аткаруу үчүн, өзүн курманга чалууга даяр, алы-жаны калбай аракеттенет, баладан да ошону күтөт. «Ыйлаак эне» – тегерегиндегилерге арыз-арманын айтып, элден аяныч күтүп, үй-бүлө мүчөлөрүнө нааразычылык билдирет. «Ментор эне» – эң башкысы, башкаруу, баарын өзүнө сөзсүз баш ийдирүү, багынтуу. Ал үчүн бала тарбиянын объектиси, ал баласын көп деле
эстебейт, сезбейт, бала менен бир беткей мамиледе болот. «Мерез эне» – ал үчүн баланын кереги да жок. Баласынын тарбиясын башкаларга (бала бакчага, мектепке, үй-бүлө мүчөлөрүнө) жүктөп коюп, өзү тынч, эркин жашоонукаалайт [9, 177-б].
Мына ошондуктан, балага оң таалим-тарбия берүүнү кенедейинен баштоо кажет. Алардын жан дүйнөсүндө адептик
сапаттардын калыптанышына ата-эне, биринчи кезекте эне негиз салат.
Элибизде аялдардын жакшысын да, жаманын да мүнөздөгөн түшүнүктөр болуп келген. Профессор Х.Н. Карасаев накыл сөздөрүндө: «Ак көрпө жайыл» – жүрүм-туруму таза, элге жагымдуу, каада-салтты жакшы билген, аялзатынын эң бир
ак пейил, жайдары ургаачысы. «Баш койкоң» – элге эркек катары кызмат кылган, көрүнөө чыккан ургаачы. «Жайыл дасторкон» – тамак-ашы кеңири, келим-кетими көп, сыйчыл ургаачы. «Ак жоолук» – келишимдүү, сулуу, адамдарды өзүнө тарткан ургаачы. «Жабуулуу кара инген» – бала-бакырасын жакшы асыраган, үй турмушунда бардык оордукту мойнуна алган,
унчукпаган, көтөрүмдүү ургаачы. «Үтүрөң тентек» – ачуулуу, балдарын сабаган, долу аял» – деп эне жөнүндө кеңири
түшүнүк берген [10, 20].
Ал эми «Эне мектеби» деген түшүнүккө биз жогоруда айтылган ойлорду талдай отуруп, кеңири мааниде төмөндөгүдөй
аныктама бердик: «Эне мектеби – бул элдик педагогиканын идеяларын алып жүрүүчү, таркатуучу, баланын бардык жактан
өнүгүшүнүн башаты, камкор мамиленин жана адамгерчиликтин үй-бүлөлүк үлгүсү» – деп жалпы педагогиканын бир бөлүгү
катары карасак болот. Эгерде бала кичинесинен тартып сабырдуулуктун жана жакшылыктын, адамдарга болгон сүйүүнүн
жана калыстыктын күбөсү болсо, анда бул сапаттар ал эрезеге жеткенде жарым-жартылай, же толугу менен балага өтөт.
Демек, окуу-тарбия процессинде балдарды адептик сапаттарга калыптандырууда «Эне мектебинин» мааниси зор. Азыркы учурда бул жакшы саамалыкты башталгыч класстын окуучуларынын адептик сапаттарын калыптандырууда колдонуу
зарыл экендиги айкын.
Адабияттар
1.Общая психология. А.В. Петровскийдин ред. астында. М., 1976. – 92 с.
2. Коменский, Я.А. Избранные педагогические сочинения [Текст] / Я.А.Коменский. – М.: Педагогика, 1982. – 211 с.
3. Песталоцци, И.Г. Избранные педагогические сочинения. И.Г.Песталоции – М., 1981. – 337 с.
4. Ушинский, К.Д. Проблемы педагогики [Текст] / К.Д.Ушинский. – М., Изд-во УРАО, 2002. – 271 б.
5. Макаренко, А.С. О воспитании [Текст] / А.С.Макаренко. – М., 1989 – 461 с.
6. Пирогов Н.И. Вопросы жизни // Пирогов Н.И. Избранные сочинения. М., 1985. С. 30.
7. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред А.М. Арсеньева. – М.: Педагогика, 1982.
8. Усенко, Л.В., Сейдекулова К.С. Программа материнская школа. Бишкек, 2001.
9. Никитина, Л.А. Фольклор в эстетическом и нравственном воспитании школьников [Текст] / Л.А. Никитина. – М., 1995. –
177 с.
10. Карасаев, Х.Н. Накыл сөздөр: Тил казынасынан баян [Текст] / Х.К. Карасаев. – Фрунзе, Кыргызстан, 1982. – 20 б.
__________________
МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУНУН МЕТОДИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ СУРООЛОРУ
Кумашова А.А.
Кумашова А.А. – окутуучу, ТалМУ, Талас ш.
Аннотация. Макалада баланы маселе чыгарууга үйрөтүүнү окутууда, окуучу өз алдынча ой жүгүртүүгө жана маселени
чыгарууну билүүсү, б.а. өз алдынча жана маселенин түрлөрүн чыгарууга үйрөтүү болот. Ошондуктан бул макалада башталгыч класстын окуучусун маселени чыгаруунун ыкмасын үйрөтүү каралды.
Түйүндүү сөздөр: маселенин берилиши жана изилденүүчү, маселенин жообу, маселенин суроосу, турмуштук кырдаалдар,
логикалык ой жугуртүү.
Л.Ф. Магницкийдин кенже курактагы балдар үчүн «Арифметика» деген математика боюнча биринчи окуу китебинде
маселенин бардык түрлөрү камтылган. Ошондой болсо да, математикада маселе чыгарууда балдар кыйынчылыкка дуушар
болушат [4].
Башталгыч класстын математика курсунда маселе дегенде жашоо абал сандык компоненттер менен мүнөздөлгөн атайын текстти түшүнөт. Абал сөзсүз сандык компонеттерден көз каранды. Мына ошондуктан, маселенин текстин реалдуу
чындыктын бир бөлүгүнүн модели катары кароого болот.
Башталгыч класстардын математика сабагында маселелердин мааниси чоң. Маселелерди чыгаруу менен окуучулар
жаңы математикалык билимдерге ээ болушат, практикалык иш-аракеттерге даярдык алышат. Маселелер окуучулардын логикалык ойлоосун өстүрүүнүн эң негизги каражаты болуп саналат. Маселелер окутуу менен турмуштун байланышын бекемдөөнүн бирден бир каражаты катары кызмат кылат.
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Балдарды маселелерди чыгарууга үйрөтүү – балдарды маселенин берилиши менен изилденүүчүнүн ортосундагы байланыштарды түзүүгө үйрөтүү жана ушуга ылайык тандап, андан кийин арифметикалык иш-аракеттерди аткартуу.
«Маселени чыгаруу» деген түшүнүктүн өзү ар кандай көз карашты жаратат: чыгаруу бул жыйынтык, б.а. cуроосуна
жооп жана чыгаруу ошол жыйынтыкты табуу процесси. Биринчиден, жыйынтыкты чыгаруунун жолу катары, экинчиден,
амалдарды аткаруунун удаалаштыгы катары бул же тигил жолду тандоо керек [1].
Башталгыч класстарда маселелердин топтору менен иш жүргүзүлөт, берилиши менен изилденүүчүнүн ортосундагы
байланыштар чыгарылышына негизделет. Алар мазмуну жана сандык маанилери менен айырмаланат. Маселенин мындай
тобу маселенин бир түрү деп аталат.
Маселелерди чыгарууда окуучуларды маселени чыгаруунун бир түрүн, андан кийин бир түрүн чыгарууга милдеттендирбеш керек. Негизги анын максаты – ар түрдүү турмуштук кырдаалдарда балдарды маселенин берилиши жана изилденүүчүнүн ортосундагы байланыштарды орнотууга үйрөтүү. Бул ийгиликке жетүү үчүн мугалим маселени чыгаруунун методикасында ар түрдүү түрүнүн баскычтарын кароо керек. Атап айтсак:
1. Маселе чыгарууда даярдоо иштери
2. Маселе чыгаруу менен тааныштыруу
3. Маселени чыгаруу билимин бышыктоо
1.Маселе чыгарууда даярдоо иштери.
Маселени чыгарууну үйрөтүүнүн бул баскычында тиешелүү маселени чыгарууда окуучу арифметикалык ишаракеттерди тандоого даяр болуусу керек. Алар маселеде айтылган алардын негизинде арифметикалык иш-аракеттердин
тандоосу, объектилерди билүү жана турмуш кырдаалдарынын ортосундагы байланыштарды өздөштүрүү керек.
Жөнөкөй маселелерди чыгарууга чейин окуучулар төмөнкү билимдердин ортосундагы байланыштарды өздөштүрөт:
1. Арифметикалык иш-аракеттердин конкреттүү мааниси. Мисалы; 4 жана 2 желек болсо, бизде бардыгы канча желек
бар экенин билүү үчүн 4кө 2ни кошобуз;
2. Арифметикалык иш-аракеттер менен “көп” жана “аз” түшүнүктөрдүн ортосундагы байланыштар, б.а. конкреттүү
түшүнүктөрдүн мааниси “көп”, “...эсе көп”, “аз”, “...эсе аз”. Мисалы; 2 ге көп, 5 караганда 2ге көп десе, 5ке 2ни кошуу керек.
3. Компоненттер менен арифметикалык иш-аракеттердин жыйындысынын ортосундагы байланыш. Мисалы; суммасы жана кошулуучу белгилүү болсо, анда барабардыкты кемитүү амалы менен табабыз.
4. Чоңдуктардын ортосундагы байланыштар. Мисалы; эгерде баасы жана саны белгилүү болсо, анда наркын көбөйтүү амалы менен табабыз.
2. Маселе чыгаруу менен тааныштыруу.
Арифметикалык иш-аракеттерди тандоо менен окуучулар берилиши жана изилденүүчүнүн ортосундагы байланышты
түзүүгө үйрөнүшөт.
Бул баскычта төмөнкү иштер жүргүзүлөт:
1-этап – маселенин мазмуну менен таанышуу
2-этап - маселени чыгаруунун жолдорун издөө
3-этап – маселени чыгаруунун аткарылышы
4-этап – маселени чыгарууну текшерүү
Бул этаптар бири-бири менен байланышта жана аны мугалим жетекчиликке алат.
1-этап. Маселенин мазмуну менен таанышуу.
Маселенин мазмуну менен таанышуу – маселеде берилген турмуш кырдаалдарын элестетүү менен окуп чыгуу. Маселени балдар окушат. Окуучулар окуй электе же маселенин тексти жок кезде мугалим окуучуларга өзү маселени окуп берет.
Балдарды маселени туура окууга үйрөтүш керек. Эгерде маселеде түшүнүксүз сөздөр болсо, анда мугалим түшүндүрүп же
сүрөттөр менен көрсөтүп берүүсү зарыл. Окуучулар маселедеги турмуштук кырдаалдарды элестетүү менен окуш керек.
Анан оозеки суроо-жооп аркылуу маселенин мазмунун талдоо керек.
2-этап. Маселени чыгаруунун жолдорун издөө.
Маселенин мазмуну менен таанышкандан кийин маселенин чыгаруу жолдорун издөө: арифметикалык иш-аракеттерди
туура тандоо менен окуучулар маселеге тиешелүү амалдарды, сандарды, берилиши менен изилденүүчүнүн ортосундагы
байланыштарды түзүү керек.
Маселени чыгаруунун жаңы түрүн киргизүүдө мугалим өзү жетекчилик кылат, ал эми окуучулар өз алдынча аткарышат.
3-этап. Маселени чыгаруу.
Маселе чыгаруу – чыгаруунун планын түзүүдө арифметикалык кыймылдарды аткаруу. Балдарды кыймылды аткарууда
туура жана кыска түшүнүк берүүгө үйрөтүү.
Маселени чыгарууну оозеки жана жазуу жүзүндө аткарууга болот.
4-этап. Маселени чыгарууну текшерүү.
Маселени чыгаргандан кийин маселенин үстүндө иштөөдө:
- маселени салыштыруу;
- аналогиялык маселени өз алдынча түзүү;
- маселени чыгаруунун ар түрдүү ыкмаларын талдоо керек.
Окуучунун өз алдынча иштөөсүн калыптандырууда маселени талдап чыгаруу жакшы натыйжа берет. Чыгармачылык
тапшырмага өтүүдөн, сүрөт боюнча маселе түзүүдөн, математикалык чыгаруудан, схема боюнча чыгарууга өтүүдөн мурда,
туура суроо берүү менен көнүгүүлөрдү аткартуу керек. Бала маселени туура талдап, анализдей билиши керек.
Логикалык ойлоого карата берилген атайын маселелер балдардын математикалык кругозорун кеңейтет жана күнүмдүк
жашоодо математикалык билимдерди колдонуусун активдешет.
Баштапкы математика курсунда маселе негизги функцияны аткарат. Маселе балдардын логикалык ойлоосун өстүрүүдө
негизги каражат болот, анализ-синтездөөгө, жалпылоого үйрөтөт.
Маселе чыгаруу – ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү көнүгүү. Маселе чыгаруу чыдамкайлыкка, эрктүүлүккө, маселе чыгаруу
жолдорунун процессин ойготууга тарбиялайт.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Кутанова Р.А.
Кутанова Рано Алымбековна – к.п.н., доцент, КГУ им. И. Арабаева, г. Бишкек
Аннотация: В данной статье раскрывается разработки методологических проблем. Рассматриваются методологические подходы, перспективы
и возможности
использования при изучении предмета, а так же теоретикометодологические основы формирования учебной самостоятельной деятельности студентов.
Abstract: This article deals with the development of methodological problems. Methodological approaches, perspectives and possibilities of use in the study of the subject, as well as the theoretical and methodological bases of formation of educational activity of
students self.
Ключевые слова: методологические подходы, самостоятельная деятельность студента, процесс, компетентностный
подход, технологический подход, процессный подход, формирование, учебный процесс, знание.
Keywords: methodological approaches, independent activity student, process, competence approach, technological approach, process approach, formation, educational process, knowledge.
В настоящее время отмечается активизация по разработке методологических проблем научного знания в целом и педагогики в частности. Именно этим объясняется интерес к существующим методологическим подходам, на основании которых определяется стратегия изучения и преобразования педагогической теории и практики. Сегодня методологические подходы выступают в качестве базовых направлений в исследовании процесса оптимизации учебной самостоятельной деятельности студентов вуза и, соответственно, ориентируют на определенную концептуальную базу. В этой связи была поставлена
цель: рассмотрев методологические подходы и оценив их с точки зрения перспективности и возможности использования
как инструментария при изучении предмета исследования, раскрыть теоретико-методологические основы формирования
учебной самостоятельной деятельности студентов.
Более четверти века актуальным является вопрос о сущности понятия «методология», к тому же указанная дефиниция
находится в центре внимания работ, посвященных анализу закономерностей развития науки в целом и педагогической
науке в частности. Большое количество исследований за последние 10-20 лет характеризуется изменением отношения к
целям образования, изменением традиционных подходов к содержанию образования, изменением образовательных ценностей и характера педагогических отношений. Чем больше появляется исследований, тем более важным остается вопрос о
сущности понятия «методология».
Известно, что методология воплощается в организации и регуляции всех видов человеческой деятельности, не только
научной, но и технической, педагогической, политической, управленческой, эстетической и др. Первоначально методология
была неявно представлена в практических отношениях людей с объективным миром. Важную роль в ее вычленении в специальную область рационального познания сыграло обучение первоначально включенным в труд, а затем обособившимся
от него умственным операциям – их последовательности, выбору наиболее эффективного пути достижения цели. С успехами производства, техники, культуры в целом методология стала предметом философской рефлексии и фиксируется как система социально апробированных принципов и правил познания и действия в их соотношениями со свойствами и законами
объективной действительности. Реально сложившиеся принципы методологии превратились в различные формы и нормативы логически правильных, доказательных способов получения значимых результатов.
Главное назначение методологии – служить ориентиром при организации исследуемого процесса, формировать стратегию поиска по достижению предмета исследования. Методологические подходы, совокупность которых представляет
концептуальный подходы –это:
1. Компетентностный подход – это подход к образовательному процессу на базе компетенций. По существу, ключевым звеном в проектировании образовательного процесса здесь признается выражение результатов в форме компетенций.
Компетентностный подход ориентирован на достижение определенных результатов, приобретение значимых компетенций.
Среди наиболее значимых элементов компетентностного подхода выделяются следующие:
- идеи общего и личностного развития, сформулированные в контексте
психолого-педагогических концепций развивающего и личностно-ориентированного образования, ставшие прообразом
современных представлений компетентностного подхода;
- категориальная система этого подхода, в которой доминирует два базовых понятия – «компетенция» и «компетентность»,
при этом первое из них «включает совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов», а второе соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» (А.Г. Бермус);
- новизна целеполагания, которая проявляется в попытке определить ожидаемые результаты образовательного процесса
через описание не знаний, умений и навыков, а новых возможностей обучаемого. Данный подход привлекает внимание тем,
что он позволяет в качестве одного из средств, решать образовательные проблемы в процессе вхождения в мировое образовательное пространство.
2. Технологический подход предусматривает точное инструментальное управление учебным процессом и гарантированное достижение поставленных учебных целей. Данный подход открывает новые возможности для концептуального и проектированного освоения различных областей и аспектов образовательной, педагогической, социальной действительности.
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При этом важно отметить, что «технологический подход к образовательным и педагогическим процессам нельзя считать универсальным, он лишь дополняет научные подходы педагогики, психологии, социологии, социальной педагогики,
политологии и др. направлений науки и практики.
3. Процессный подход может использовать большое количество инструментов и методов внутри обычной структуры
образования. Прежде всего, он фокусирует своё внимание на объединении функций на макроорганизационном уровне. Это
означает, что субпроцессы могут содержаться в рамках одной функции или целого подразделения, но в том и в другом случае к ним можно применить процессный подход.
Во-первых, речь идет о том, чтобы начать как бы с чистого листа. Во многих случаях для этого требуется ум – свободный и способный думать за пределами существующей системы, порядка дел и исходных предположений.
Во-вторых, процессный подход ставит под сомнение многие общепринятые предположения, которые делаются в отношении многих происходящих явлений. Это единственный способ справиться с огромным количеством получаемой информации. Это не означает, что не должно быть никаких предположений, если нужно остаться в рамках здравого смысла.
Это еще одна ключевая черта данной методологии – «нет ничего неприкосновенного», или «подвергай все сомнению».
В-третьих, процессный подход требует значительных творческих усилий, которые соединяют ранее разъединенные
объекты и идеи.
В-четвертых, требуется использование современных технологий в образовании – реальной движущей силы радикальных
изменений. При этом процессный подход в управлении образованием не следует рассматривать только как стратегию, порожденную информационными технологиями (IT), поскольку это может привести к неадекватным и дорогостоящим решениям.
Процессный подход к управлению образовательными системами – это основанное на информационных технологиях
систематизированное и последовательное исполнение функций, переходящих от одного элемента к другому внутри системы, направленное на достижение цели – предоставление образовательной услуги с качеством, удовлетворяющим клиента.
Для удовлетворения потребностей студентов с учетом трех различных уровней качества образовательного процесса
следует использовать три разных подхода в менеджменте качества: для качества, которое «должно быть» – постоянное
управление качеством; для качества – «больше – значит лучше» – постоянное улучшение качества; для «удивляющего качества» – постоянные инновации.
Основной характеристикой методологии бизнес-процессов является нацеленность на их совершенствование. Такая постановка вопроса увязывается с высказанной нами концепцией развития образования в увязке с постоянно меняющимися
технологиями. Процессы – это потоки работы, и у них есть свои границы, другими словами, начало и конец. Для любого
отдельно взятого процесса эти границы установлены начальными, или первичными, входами, с которых он начинается. Эти
входы открываются первичными поставщиками процесса. Процесс заканчивается выходом, который выдает результат первичным клиентам процесса.
Каждый из представленных подходов имеет свои достоинства и недостатки, свои возможности и ограничения, оказывается эффективным для решения одних задач и неэффективным для других. Констатируем, что чаще всего такие подходы
оформлены в зависимости от названия того системообразующего фактора, на который делается упор, поэтому позволяют
рассматривать изучаемое педагогическое явление под определенным углом зрения или в определенном ракурсе.
Недостаточность каждого отдельного подхода для исследования комплекса задач, которые ставятся при изучении педагогического явления, требует их объединения, что вполне закономерно и соотносится с интеграционными процессами,
происходящими в педагогической науке.
Выбор того или иного подхода должен быть связан с постижением сущности предмета исследования, в частности пути, средства и условия формирования учебной самостоятельной деятельности студентов.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
Кылчыкбаев К.Т.
ИГУ им. К. Тыныстанова, г. Каракол.
Аннотация: Мировой опыт свидетельствует о том, что именно образовательная сфера является важнейшим источником обновления всех составляющих жизнедеятельности общества. Низкий уровень образования населения и рабочей силы,
не адекватный современным научным и техническим достижениям затрудняет подъем экономики, тормозит инновационные процессы. Конкуренция стран в экономической области сводится в современных условиях к конкуренции в сфере
науки и техники и, как следствие, к конкуренции в области подготовки квалифицированных кадров в системе высшего
профессионального образования.
Ключевые слова:образовательная сфера, конкуренция, квалификация, кадры, социально-экономическое развитие, качество,
состояние.
Значимость высшего образования в настоящее время трудно переоценить. Экономический ракурс проблемы образования связан, прежде всего, с обеспечением квалификационных потенциалов населения, и в первую очередь, занятого. В основе профессиональных компетенций лежит образовательный ценз. Именно система образования обеспечивает воспроизводство трудовых ресурсов. От ее качества напрямую зависит уровень производственных кадров. Образовательная состав-
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ляющая входит при нормальных экономических условиях в стоимостное выражение труда. Вместе с тем, в современных
условиях получение высшего и среднего профессионального образования не гарантирует обязательного трудоустройства по
специальности. Резкое увеличение числа высших профессиональных учебных заведений, массовое тиражирование специалистов с высшим образованием привели не только к пополнению многотысячных рядов безработных с высшим образованием, но и усилили деструктивные настроения в обществе, морально-психологическую неудовлетворенность, что свидетельствует не о накоплении человеческого капитала, а его потере и, следовательно, убыточности образовательного процесса. К
необоснованному росту числа вузов, а также их концентрации на подготовке так называемых «модных специальностей»,
привело отсутствие оценки потребностей экономической системы республики в специалистах.
Проведенный анализ структуры обучающихся студентов по профилю получаемых специальностей за пять лет (с 2005 –
2010 гг.) свидетельствует о следующем: среди молодежи наиболее популярны такие профессии, как юрист, переводчик иностранного языка, программист, экономист, врач. За последние несколько лет в наибольшей степени увеличилась численность обучающихся на междисциплинарных специальностях (в 1,3 раза), юриспруденции (на 15 %), и экономических специальностях (9 %). В то же время, снизилась численность студентов, обучающихся на педагогических специальностях (на
36 %). Острая нехватка кадров наблюдается в сфере образования, что связано, прежде всего, с низкой оплатой труда. Практически не изменилась численность студентов, обучающихся по сельскохозяйственным специальностям [5, с.135].
Приводимые факты фиксируют, в частности, диспаритет между различными направлениями подготовки специалистов
в образовании. Экономистов и юристов готовится несоизмеримо больше, чем представителей какой-либо другой группы
специальностей. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что значительная часть выпускников вузов не может трудоустроиться в соответствии с профилем полученных знаний.
Согласно утверждения Ф. Г. Кумбса, система образования существуют для того, чтобы обучать учащихся, а не для того, чтобы поставлять статистические данные об их численности [3, с.9]. Справедливость этого высказывания наиболее
наглядно демонстрирует нынешнее состояние сферы образования. За фасадом статистического благополучия основных
параметров развитости скрывается ее глубокое кризисное состояние. Однако и статистика, при аналитическом подходе,
позволяет выявлять наличие системного кризиса. В Кыргызстане взятый за основу образовательной системы поточный
принцип подготовки кадров показывает свою несостоятельность. В условиях рыночной экономики он безнадежно устарел.
Инновационный путь развития обеспечивается ныне не числом работников, а уровнем креативности единиц.
Наряду с общим кризисным состоянием экономики переходного периода, выразившимся в снижении основных макроэкономических показателей, наблюдался бурный рост численности высших учебных заведений в стране. По статистическим
данным, в 2002 году в республике было 48 высших учебных заведений, из них 15 негосударственных; в них обучалось 207,4
тыс. чел. из которых 15,5 тысяч негосударственных [4, с.95]. К началу 2013 года в республике насчитывалось 55 высших
учебных заведений, из них 21 – негосударственных. В них обучалось 233,6 тыс. чел. из которых 26,3 тысяч в частных учебных заведениях [6]. За эти годы открылось 7 новых вузов, и увеличилась численность студентов на 26,2 тыс.
Как было отмечено выше, экстенсивное развитие высшего образования привело к ухудшению качественных результатов. Увеличение количества вузов, отсутствие конкурсной состязательности приводит на студенческую скамью слабых абитуриентов, зачастую с трудом окончивших среднюю школу. Образовательный процесс оказался во многих случаях подменен банальной торговлей дипломами. Несмотря на количественное улучшение показателей образования, произошло ухудшение его качества, падение общедоступности, дисбаланс между спросом на рынке труда и количеством готовящихся в
вузах специалистов.
На качество обучения оказывает влияние уровень квалификации преподавательских кадров. Сегодня учителя и преподаватели находятся практически на последнем месте по уровню заработной платы и льгот среди крупных профессиональных групп с высшим образованием. Средняя зарплата профессорско-преподавательского состава вузов, финансируемая из
республиканского бюджета, в 2009 г. составляла в 2,5 тыс. сом (около 52 долларов) [2 с.4]. Естественно, что недостаточное
финансирование системы образования ограничивает возможности повышения квалификации преподавательского состава.
Еще одной из основных причин снижения уровня образования является коррупция. Наиболее благоприятные условия
для ее развития складываются во время летней и зимней зачетно-экзаменационных сессий в вузах и приемных комиссиях.
Согласно «Барометру уровня коррупции в Кыргызстане», созданному Национальным агентством по предупреждению коррупции на основе опроса жителей республики, система образования занимает 6-е место по коррумпированности среди других государственных структур. Средний размер взятки в системе образования, согласно барометру, составляет 2 тыс. 600
сомов [1, с.4]. Для искоренения коррупции в вузах нашей страны необходимо, прежде всего, менять сознание студентов,
преподавателей и общества в целом. Для этого нужно время и целый комплекс различных мер. Одна из них – повышение
заработной платы, и социального статуса учителей, и в целом работников системы образования.
Из года в год набор ведется по одним и тем же специальностям и специализациям, что ведет к низкой диверсифицированности рынка труда. Существующая номенклатура образовательных специальностей не отражает потребностей рынка
труда. Управленческий выход из сложившейся ситуации видится в создании системы заказов на подготовку квалифицированных кадров. Необходимо развитие нормативно-правовой базы и инфраструктур целевого образования.
Должен быть изменен порядок выдвижения вузами перечня специальностей, на которые осуществляется набор абитуриентов. В настоящее время сам вуз устанавливает данный перечень, отсюда – гипертрофированная вузовская подготовка
юристов и экономистов. Перечень специальностей должен устанавливаться на основании соответствующего ведомственного заказа, который формируется на основе комплексного прогнозирования и планирования экономического развития страны. Перечень специальностей может и должен периодически варьироваться. Казалось бы, наиболее ориентированной на
кадровое обеспечение конкретного производства является ступень начального профессионального образования. Однако
даже на ее уровне нерациональная растрата квалификационного потенциала выпускников имеет колоссальные размеры.
Почти половина контингента обучающихся, получивших аттестат профессионально-технического училища, не трудоустраивается по полученной специальности.
В годы переходного периода Кыргызстан приобрел положение донора высококвалифицированных трудовых ресурсов
для более благополучных и экономически развитых стран, что стало одной из серьезных проблем в формировании квалифицированной рабочей силы в стране. В то же время растущие объемы трудовой миграции в какой-то мере решают проблемы избытка трудовых ресурсов, способствуют увеличению денежных переводов местному населению, а также представляют возможность для выезжающих, особенно молодежи, реализовать свои профессиональные и другие потребности. В связи
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с сохранением в перспективе тенденции роста трудовой миграции, система профессионального образования и обучения
призвана обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов, востребованных на внутреннем и внешнем рынках
труда, и стать действенным инструментом развития экономики.
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ЭКОЛОГИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ОКУУ ФОРМАСЫ КАТАРЫНДА ОКУУ ЭКСКУРСИЯЛАРДЫН
НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН АНЫКТОО
Кыркаякова К.
Кыркаякова Кайыр – методист, С. Нааматов ат. НМУ, Мугалимдердин билимин жогорулатуу борбору, Нарын ш.
УДК : 37.013
Аннотация. Макалада жалпы билим берүүчү орто мектепте экологиялык билим берүүдө окуу экскурсияларынын натыйжалуулугун аныктоо боюнча эксперименттин жүргүзүлүшү талдоого алынат. Окуу формасы катары окуу экскурсияларынын майнаптуулугу аныкталат.
Түйүндүү сөздөр: экология, билим берүү, окуу формасы, окуу экскурсиялары, натыйжалуулук.
Экологиялык маселелерди чечүүнүн натыйжалуулугу курчап турган чөйрөгө карата рухий-ыймандык мамиледе болууга тарбиялоо процессинин багытына жараша болот. В.А.Сухомлинский табиятка карата камкор мамиле бала табиятты
коргоого багытталган иш-чараларга активдүү катышканда гана калыптанат деп эсептеген. Ошону менен катар эле табиятка
жапакеч мамиле жасоонун мазмуну элдин табият менен болгон өз ара байланышынан улам пайда болгон жөрөлгөлөрдү,
салттарды жана туулган жердин тарыхын окуп-үйрөнүү менен тереңдейт. Бул жөнүндө В.А.Сухомлинский "Табият, эмгек,
ой – булар атайын изилдөө предмети", - деп жазат [6].
Башталгыч класстарда окуучулардын табиятты таасирдүү кабыл алышын камсыз кылган класстан сырткаркы табият
таануу боюнча жүргүзүлүүчү иштердин негизги формасы болуп окуу экскурсиялары саналат. Табият таануучулук мүнөздөгү экскурсиялар адам ишмердүүлүгүнүн таанып билүүчүлүк, эстетикалык, ыймандык жана башкаларын өз ичине камтыйт.
Ошол себептүү ал предмет аралык байланышты бекемдөөчү маанилүү каражат болору белгиленип келет [1‚ 2‚ 3‚ 4‚ 5].
Бул илимий макаланын максаты – окутуу формаларынын бири болгон окуу экскурсияларынын натыйжалуулугун аныктоо
болуп саналат.
Изилдөө объектилери жана ыкмалары. Эксперименталдык изилдөө иштери Ак-Талаа районундагы М. Баетов атындагы орто мектептин базасында 2013-2014-окуу жылында сентябрь-май айларында Нарын мамлекттик университетинин
агрардык-техникалык факультетин алдында уюшулган «Нарын экологиялык билим берүү борбору» коомдук бирикмесинин
активдүү мүчөлөрү тарабынан жүргүзүлгөн. Изилдөө иштерин жүргүзүүгө 2- «А» жана«Б» класстарынын 30 окуучусу
тартылды. Эксперименталдык изилдөө иштери 3 этапта өткөрүлгөн:
1-этап - аныктоочу эксперимент;
2-этап - калыптандыруучу эксперимент;
3-этап - контролдук эксперимент.
Аныктоочу эксперименттин милдети болуп окуучулардын экологиялык билимдеринин деңгээлдерин аныктоо саналган. Окуучулардын экологиялык билимдеринин деңгээлин аныктоо максатында сурамжылоо баракчасы түзүлүп, айтылыштардын жооптору талданды. Сурамжылоо баракчасы «Кыш мезгилинин жаратылышы», - деген аталыштагы тема боюнча
түзүлдү.
Сурамжылоонун натыйжалары төмөндөгүдөй көрсөткүчтөргө бөлүндү:
 жогорку деңгээл;
 ортоңку деңгээл;
 төмөнкү деңгээл.
Сурамжылоо баракчасындагы айтылыштарга 7ден кем эмес туура жооп берген окуучуларды жогорку деңгээлге, 4-6
айтылышка туура жооп бергендерди ортоңку деңгээлге, ал эми 1-3 айтылышка туура жооп бергендерди төмөнкү деңгээлге
бааладык.
Калыптандыруучу экспериментте эксперименталдык топтун окуучуларына «Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын
жашоосундагы күз мезгилиндеги өзгөрүүлөр» жана «Кыш мезгилинин жаратылышы» деген аталыштагы темалар боюнча
окуу экскурсиялары жүргүзүлдү. Ал эми контролдук топтун окуучуларына жогоруда көрсөтүлгөн темалар боюнча адаттагыдай формадагы сабактар өтүлдү.
Изилдөөнүн натыйжалары. Аныктоочу эксперименттин натыйжалары 1-сүрөттө келтирилди.
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1-сүрөт. Эксперименттин баштапкы этабындагы окуучулардын экологиялык
билимдеринин деңгээлинин (% менен) көрсөткүчтөрү

1-сүрөттөн көрүнүп тургандай‚ контролдук топто жогорку деңгээлге бааланган окуучулардын саны 1 болсо, эксперименталдык топто – 1 болду;
Контролдук топто ортоңку деңгээлге бааланган окуучулардын саны 4 болсо, эксперименталдык топто – 5 болду;
Контролдук топто төмөнкү деңгээлге бааланган окуучулардын саны 10 болсо, эксперименталдык топто – 9 болду;
Окуучулардын экологиялык блимдеринин деңгээли (% менен) контролдук топто:
 жогорку деңгээл - 1/15х100% = 6,7%
 ортоңку деңгээл - 4/15х100% = 26,6%
 төмөнкү деңгээл - 11/15х100% = 66,7%ды түздү. Ал эми эксперименталдык топто бул көрсөткүчтөр төмөндөгүдөй
болду:
 жогорку деңгээл - 1/15х100% = 6,7%;
 ортоңку деңгээл - 5/15х100% = 33,3%;
 төмөнкү деңгээл - 10/15х100% = 60,0%.
Жалпы туура жооптордун үлүшү 33,3%-40%га туура келет. Демек‚ берилген тема боюнча окуучулардын билими
жетишээрлик эмес деңгээлде калыптанган. Ошондой эле сурамжылоонун натыйжасы көрсөтүп тургандай бул тема боюнча
эки топтун тең окуучуларыны билим деңгээли бирдей деп айтса болот.
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2-сүрөт. Окуучулардын экологиялык билим деңгээлдеринин калыптануусу (контролдук этап)
2-сүрөттөн көрүнүп тургандай жогорку деңгээдеги окуучулардын үлүшү котролдук топто – 6,7%ды, ал эми эксперименталдык топто болсо - 20,0%ды түздү, ортоңку деңгээл контролдук топто – 40,0%, эксперименталдык топто - 53,3%,
төмөнкү деңгээл контролдук топто – 53,3%, эксперименталдык топто – 26,7% болду.
Жыйынтык. Суражылоонун натыйжалары көрсөтүп тургандай окуучулардын экологиялык билимдеринин калыптануу деңгээли абалды аныктоочу эксперименттин натыйжасына салыштырмалуу жогору болду. Эгерде, котролдук жана
эксперименталдук топтордун окууучуларынын экологиялык билимдеринин калыптануу деңгээлин салыштырсак эксперименталдык топтун окуучуларынын деңгээли бир топ эле жогору болгондугу байкалып турат. Мындай көрсөткүчкө экскурсия-сабагын пайдалануу менен жетишилди деп тыянак чыгарсак болот.
Демек, жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, эгер жаратылыш таануу сабактарында систематикалуу түрдө экскурсияларды уюштуруу менен төмөндөгүдөй натыйжаларга жетишсе болот:
 кенже класстын окуучуларынын экология илими жөнүндө түшүнүктөрү системалаштырылат жана кеңейтилет;
 жаратылыш объектилерине болгон камкордук мамиленин практикалык көндүм иш-аракеттери калыптанат.
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Информационная обучающая среда является частью информационной образовательной среды.
В.В.Гриншкун информационную образовательную среду определяет как совокупность компьютерных средств и способов их функционирования, используемых для реализации всех видов образовательной деятельности [1].
Формирование информационной обучающей среды за последние годы стало одной из определяющих тенденций развития современного образования.
Под информационной обучающей средой (ИОС) понимают комплекс современных информационных образовательных
ресурсов с необходимым методическим, технологическим и техническим (в том числе телекоммуникационным) обеспечением, предназначенный для обучения.
Под образовательными ресурсами понимается учебная, методическая, справочная, нормативная, организационная и
другая информация, необходимая для эффективной организации и прохождения всего образовательного процесса с гарантированным уровнем качества.
ИОС можно рассматривать как фрагмент информационной образовательной среды, реализующей на современном
уровне функции не только обучения, но и управления процессом образования и его качеством (от набора студентов и слушателей, и маркетинга образовательных услуг до формирования и реализации образовательных программ) [2].
Реализованы на практике или описаны теоретически три основных типа ИОС:
1. Среды, ориентированные на представление знаний. Это высокоструктурированные обучающие среды, в которых
программно определены характер и направление обучения, возможности и формы участия обучаемого, реализуется последовательное приближение к поставленной конечной цели обучения. В создании таких сред активно используется когнитивный подход, в основе которого лежит опора на внутреннюю структуру человеческого знания, на системно-структурные
свойства изучаемого предмета. Такие среды могут быть установлены как на локальном компьютере, так и в сетевой среде
(локальной или глобальной).
Эти среды могут быть как «открытыми», например, программные оболочки позволяют преподавателю заменить или
внести новое содержание, так и «закрытыми». Коммуникационные функции в таких ИОС используются преимущественно
для управления учебным процессом. Внешние информационные ресурсы (распределенные базы данных, виртуальные библиотеки, электронные учебные пособия и прочее) могут быть включены в процесс обучения, но используются, как правило,
в ограниченном контексте, как дополнение к содержанию основного курса.
2. Среды, ориентированные на самостоятельную деятельность по приобретению знаний. Для этих сред характерно
убеждение, что обучение является органической производной структуры взаимодействия, поэтому упор делается на процессы, лежащие в основе формирования того или иного навыка. В большинстве исследований учебные среды рассматриваются
с позиций их деятельностного, конструктивистского когнитологии. Согласно этому, обучение в ИОС является активным
процессом, направленным на извлечение, конструирование знания, а не просто на его воспроизведение. Обучение в такой
трактовке выполняет роль поддержки конструктивных усилий обучающегося по освоению знаний и умений.
3. Смешанный тип сред. В последние годы формируются среды, которые интегрирует оба подхода, то есть, среда представляет собой источник учебно-методического знания в конкретной области знания и одновременно высоко структурированную среду для организации различных форм самостоятельной деятельности. Такие среды, как правило, формируются в рамках
общедоступных технологий в среде WWW, либо базируются на профессионально разработанных оболочках – распределенных
обучающих средах, средах, ориентированных на сотрудничество и других, основанных на телекоммуникационных технологиях. Они открыты и для преподавателя, и для обучаемого, позволяют дополнять содержание и вносить в него коррективы, представлять результаты своей учебной деятельности в среде. Коммуникационные процессы в такой ИОС обеспечивают дидактический, методический и организационный фон обучения и являются центральным элементом учебного процесса [3].
Эффективная информационно-обучающая среда должна обладать следующими свойствами: доступность информационного ресурса для всех субъектов педагогического процесса, интерактивный характер среды, основанный на коммуникациях, насыщенность образовательными ресурсами, возможность менять содержание, цели, методы, формы организации
обучения, асинхронность использования, возможность сохранять и накапливать информацию [4].
Рассмотрим влияние информационно-обучающей среды на развитие познавательной самостоятельности студентов, в
соответствии с блоками информационно-обучающей среды (http://courses.urc.ac.ru/eng/u7-12.html):
Ценностно-целевой блок (содержание блока – осознания ведущих ценностей в познавательной деятельности; реализация субъектного подхода):
- осознание целей познавательной деятельности;
- развитие внутренней мотивации;
- стремление перехода от мотивов достижения к мотивам саморазвития и самореализации.
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Программно-методический блок (содержание блока – метод проектов; распределенно-коллективный вид деятельности
/обучение в сотрудничестве/; систематическая самостоятельная работа):
- умение самостоятельно осуществлять деятельность (4 действия: ориентирование, планирование, исполнение, рефлексия);
- умение выделить главное;
- повышение общей культуры труда;
- повышение адаптивности студента, способности к переносу знаний, умений и навыков;
- выключение в профессиональную деятельность при работе в разновозрастных группах;
- конструирование содержания своего обучения.
Информационно-знаниевыйблок (содержание блока – инвариантно-вариативные знания, умения и навыки; работа с документами; избыток информации, наличие на полностью структурированной информации):
- конструирование собственной траектории познания, вариативной части содержания своего обучения;
- концентрация внимания и воли
- развитие критического мышления;
- умение самостоятельно обрабатывать аутентичную информацию;
- развитие системности и гибкости мышления.
Коммуникационный блок (содержание блока – общение по схеме преподаватель – группа; общение по схеме группа –
группа (в том числе с удаленными студентами и экспертами); общение по схеме студент – группа; общение по схеме преподаватель - преподаватель; общение по схеме учебное заведение – учебное заведение):
- улучшение мотивации познавательной деятельности;
- присвоение способов деятельности, принятых в группе;
- развитие критического мышления и инициативности;
- улучшение саморегуляции деятельности путем регулярного применения самоконтроля и взаимоконтроля.
Технологический блок (содержание блока – обязательное использование возможностей новых информационных технологий):
- развитие умений организации деятельности;
- повышение адаптивности студента, способности к переносу знаний, умений и навыков;
- умение искать, сохранять, трансформировать, пересылать информацию.
Таким образом, при использовании ИОС возможно активное вовлечение студентов в процессе учения, самостоятельного овладения знаниями, а также самовоспитания.
ИОС программированию должна базироваться на принципах сотрудничества и самообразования, и дополнять традиционную организацию учебного процесса, способствовать развитию творческого потенциала студентов. Функции информационной обучающей среды программированию:
- погружение в среду обучения;
- интерактивная система передачи знаний;
- информационная и методическая поддержка учебного курса;
- возможность обсуждения вопросов с преподавателем и другими студентами (форумы);
- организация самостоятельной работы обучающихся;
- обеспечение самоконтроля знаний;
- дифференциация и индивидуализация обучения (углубление знаний по интересам);
- подключение среды программирования;
- возможность расширения функций среды.

Структура информационной обучающей среды
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При реализации информационной обучающей среды программированию предусмотрены следующие модули (рис.): а)
модуль протокола работы (регистрация, уровень изучения материала, выполнение контрольных мероприятий), б) учебный
модуль, в) модуль контроля знаний, г) поисковый модуль, д) форум.
Применение информационной обучающей среды позволит учесть особенности программирования, связи с чем повысить эффективность обучения, обеспечить индивидуализацию обучения, позволит лучше организовать самостоятельную
работу студентов.
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Современная школа представляет собой системный объект, и поэтому его информатизация существенно влияет на все
стороны её жизнедеятельности – от содержания образования до финансово-хозяйственных вопросов, включая психологический климат в коллективе, систему ориентиров и точек роста образовательного учреждения. Таким образом, информационная среда имеет познавательную ценность, оказывает эмоциональное воздействие, способствует развитию личности учащихся и профессиональному становлению учителя.
Что же с этой точки зрения даёт создание единой информационной среды школы, внедрение ИКТ в образовательный
процесс?
Во-первых, стимулирует творческую активность, освобождает от физиологических ограничений, страха самовыражения.
Во-вторых, снимает нагрузку – рутинные операции выполняются компьютером, а учитель оперативно привлекает необходимые источники текстовой, графической и аудиовизуальной информации.
В-третьих, расширяются возможности представления результатов учебной деятельности школьниками. Это не только
тетрадные листки с сочинениями, ответами на вопросы или решёнными задачами, а иные продукты – гипертексты, презентации, модели. Работы подростка с применением ИКТ при профессиональном сопровождении педагога имеют более высокий эстетический и технический уровень. Очень важно, что практически значимые продукты доступны для трансляции и
применения другими людьми.
Единая информационная среда образовательного учреждения должна включать компоненты, обеспечивающие информатизацию основных видов деятельности школы: управление учебным процессом, управление кадрами, управление ресурсами; обеспечение коммуникации; управление контингентом обучающихся и др.
Общие требования к реализации информационной среды образовательного учреждения включают: единую базу данных; однократный ввод данных с возможностью их последующего редактирования; разграничение прав доступа к данным;
использование одних и тех же данных в различных приложениях и процессах; возможность обмена данными между различными прикладными программами без выполнения операций экспорта-импорта. Единая информационная среда – это условие и средство сложных внутрисистемных взаимодействий типа «человек – компьютер», «человек – человек», «человек –
знаковая система», «человек – художественный образ». Единая информационная среда развивается как открытая самоорганизующаяся система в соответствии с логикой и закономерностями собственного развития и должна порождать новые формы деятельности в учреждении, менять и обогащать всю систему обучения [1, 2].
Развитие единой информационной среды связано с постоянным повышением уровня её организации и технического
оснащения. Единство и целостность структуры информационной среды определяются единством педагогических целей,
взаимосвязью решаемых педагогических задач и взаимодействием участников образовательного учреждения.
При проектировании единой информационной среды образовательного учреждения необходимо следующее:
- обеспечивать на базе компетентностного подхода формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса;
- исследовать возможности внедрения информационных и коммуникационных технологий в практику преподавания
учебных предметов, а также в деятельность воспитательной работы и хозяйственной службы образовательного учреждения;
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- создать условия для практического применения компьютерной техники участниками образовательного процесса в
учебное и внеучебное время, исходя из их потребностей; обеспечить для участников образовательного процесса открытый доступ к информационным каналам локальной вычислительной сети, глобальной сети Интернет и ресурсам
медиатек;
- организовать процесс критического осмысления накапливаемого эмпирического педагогического опыта, его обобщения и анализа, а также обмен опытом по информатизации управления учебно-воспитательным процессом на различных уровнях;
- обеспечить непрерывное развитие технической инфракструктуры единой информационной среды, работу технического персонала, проведение плановых регламентных работ, текущего ремонта и экстренного устранения неисправностей,
необходимое финансирование.
Современная организация труда руководителя школы, как правило, не предусматривает использование компьютера для
решения повседневных задач. Но парадокс в том, что задач, для решения которых могут быть использованы возможности информационно-коммуникационных технологий, в школе очень много. Использование информационных технологий позволяет:
вести поиск в Интернете нормативно-правовой информации; хранить информацию по различным аспектам деятельности школы: (учебной; воспитательной; кадровым вопросом; инвентаризации библиотечного фонда школы; бухгалтерии).
В современной школе действуют всего четыре коммуникативных канала, через которые администрация взаимодействует с персоналом: приказы, педагогический совет, совещания и доски объявлений. И только один из них как-то регламентирован – приказы. Остальные функционируют с крайне низкой эффективностью. Управляющее воздействие, направленное через эти каналы, рассеивается, чёткая обратная связь отсутствует или выражена весьма слабо. Решить задачу повышения эффективности текущего управления возможно путём перестройки двух последних коммуникационных каналов
средствами информационно-коммуникационных технологий. В условиях нарастающего потока информации необходио
избавиться от большого количества информационных стендов и бесконечной череды совещаний. Однако такой проект может быть успешным лишь при соблюдении целого ряда требований:
- использование для создания первичных документов только простейших и широко распространённых программных
продуктов;
- минимум дополнительного оборудования и программного обеспечения;
- минимизация требований к уровню подготовки участников процесса;
- доступность конечного продукта, обеспечиваемая через локальную сеть школы. Задача управления учебно-воспитательным
процессом школы решается в несколько этапов. Первый – определение круга участников и формализация их требований к
программе; второй – поиск или написание необходимого программного обеспечения; третий – техническое оснащение рабочих мест; четвёртый – обучение персонала; пятый – внедрение программы; шестой – оценка эффективности.
Эффективно решить поставленную задачу можно с помощью информационной системы управления образовательного
учреждения [3,4]. Для этого в школе должно быть создано адекватное количество рабочих мест и выработана технология
совместной работы пользователей этих мест в рамках автоматизированной системы. В первую очередь следует определиться в количестве автоматизированных рабочих мест (АРМ): администратора, секретаря, учителя:
- АРМ администратора. Оно обеспечивает параллельный ввод персонально-ориентированных заданий и поручений всеми
сотрудниками администрации школы и ведёт календарь исполнения.
- АРМ секретаря. Рабочее место предназначено для решения задач по централизованному вводу данных. Например, общешкольных планов, календаря мероприятий, графиков консультаций и т.п.
- АРМ учителя. Это простейшее по функциональному назначению рабочее место обеспечивает доступ учителя к персональному перечню поручений.
Таких АРМов может быть установлено сколько угодно. Первое такое рабочее место должно быть оборудовано в учительской. Это имеет смысл, так как привязывает вводимое новшество к уже привычной, сформировавшейся годами манере
выполнения работы учителем, чётко вписываясь в алгоритм: пришёл, взял журнал, посмотрел замены, прочитал поручения,
пошёл на урок.
Таким образом, для внедрения в школе системы автоматизации оперативного управления должно быть необходимое
количество компьютеров, объединённых в локальную сеть. Локальная сеть позволяет связывать рабочее место директора со
всеми автоматизированными рабочими местами и скоординировать работу администрации и педагогов.
Современный этап модернизации образования обозначил рост интереса со стороны всех основных участников образовательного процесса и, в первую очередь, основных «заказчиков» образовательных услуг и качества обучения - учащихся,
их родителей к проблеме информатизации образовательных учреждений.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» нами был сформирован и поставлен во все школы г.
Кызыл-Орда стандартный пакет программного обеспечения (СППО).
В целом реализация проекта по поставке СППО способствует формированию во всех школах страны равных условий
обучения с использованием лицензионного программного обеспечения ведущих производителей. Обеспечение общеобразовательных учреждений единым комплексом для автоматизации управления школой создает благоприятные условия и для
внедрения в школе системы автоматизации оперативного управления, и организации сбора унифицированных данных из
подведомственных учреждений и их консолидации в органах управления образования.
Комплект СППО включает Программный комплекс «1С: Управление школой», который и предназначен для автоматизации процесса управления школой. Сюда входят сетевая платформа «1С: Предприятие» и набор решений: «1С: ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ», «1С: Школьное Питание», «1С: Школьная Библиотека», «1С: ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера ПРОФ», «1С: Зарплата и Кадры», а также редактор расписания «ХроноГраф 3.0 Мастер», электронный справочник
«Образование, наука, инновации» и электронный каталог для школьных библиотек.
Программный комплекс «1С: Управление школой» предоставляет следующие возможности: систематизация данных о
сотрудниках и учащихся;
 автоматизация вопросов планирования и организации учебного процесса;
 управление административно-финансовой и хозяйственной деятельностью;
 автоматизация библиотечной деятельности;
 организация учета питания.

145

Комплекс предоставляет возможности систематизации данных о сотрудниках и учащихся, автоматизации вопросов
планирования и организации учебного процесса, управления административно-финансовой и хозяйственной деятельностью,
автоматизации библиотечной деятельности и организации учета питания.
Использование общеобразовательными учреждениями комплекса для автоматизации управления школой создаст благоприятные условия для организации сбора унифицированных данных из школ города и их консолидации в органах управления образования.
В любой школе, как большой, так и маленькой, возникает проблема такой организации управления данными, которая
обеспечила бы эффективную работу.
Основное преимущество автоматизации – это сокращение избыточности хранимых данных, а следовательно, экономия объема используемой памяти, уменьшение затрат на многократные операции, устранение возможности возникновения противоречий
из-за хранения в разных местах сведений об одном и том же объекте, увеличение степени достоверности информации и увеличение скорости обработки информации; излишнее количество внутренних промежуточных документов, различных журналов, папок,
заявлений и т.д., повторное внесение одной и той же информации в различные промежуточные документы.
Также значительно сокращает время автоматический поиск информации, который производится из специальных
экранных форм, в которых указываются параметры поиска объекта. Сотруднику необходимо только выбрать из списка соответствующий тип документа, сформировать документ и отправить документ на печать. Создание автоматизированной
системы СППО позволяет учесть все особенности образовательного учреждения.
Таким образом, информационная система школы может предоставлять руководителям и специалистам динамичное информационное сопровождение для проведения анализа складывающихся ситуаций, моделирования прогнозируемых процессов для
принятия обоснованных как оперативных, так и тактических решений на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
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ОРТО МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА ЖЕРГИЛИКТҮҮ МАТЕРИАЛДАРДЫ
КОЛДОНУУНУН МЕТОДИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ
Макеев А.К.
Макеев Арзымкан – улук окутуучу, С. Нааматов ат. НМУ, Нарын ш.
Аннотация: Орто мектепте математиканы окутууда окуучулардын өз ата мекенин сыйлоо жана урматтоо сезимин
калыптандыруу кайрадан актуалдуу маселелерден болуп эсептелинет. Өнүгүүнүн глобалдуу закон ченемдүүлүктөрү коомдук жашоонун жаңы багыттарын аныктап, коомдогу окутууну жаңы мазмуну менен байытат. Глобалдуулукту окуп үйрөнүү дайыма локалдуу закон ченемдүүлүктү үйрөнүүдөн башталат. Ошондуктан орто мектептин математика
сабагында улуттук-аймактык өзгөчөлүктөрдү байланыштыруу, окутуу процессинде окуучулардын өз ата мекенин сүйүү,
алардын дүйнө таанымдык көз караштарын калыптандыруу менен анын натыйжалуулугуна жетишүү бүгүнкү күндүн
талабы. Бул макала мектептин математика курсун окутуу менен бирге негизги аспектилерди карайт.
Түйүндүү сөздөр: глобалдаштыруу, мамлекеттик билим берүү стандарты, тарбиялоо, улуттук-аймактык өзгөчөлүктөр,
улуттук баалуулуктар, математикалык маселелер.
Билим берүү системасы бүгүнкү күндө социалдык экономикалык өнүгүүнүн негизги фактору катары каралбастан, адам
баласынын татаал кризистен чыгуунун жолу жашоо цивилизациясынын стратегиялык фактору катарында каралып келет.
Бул өзгөчөлүк акыркы жылдарда кабыл алынган Кыргызстанда билим берүү системасын реформалоо документтеринде баса белгиленип келет. Улуттук баалуулуктарды жана улуттук маданияттын көп түрдүүлүгүн эсепке алуу, дүйнөлүк көз
карашты калыптандырууда коомдук өнүгүүнүн жаңы жүз жылдыктагы бирден бир стратегиялык түзүүчүсү болуп эсептелет [1;2]. Өз өлкөсүн сыймыктануу менен урматтоо сезимдери менен калыптандыруу жана жаштарды маданий баалуулукка
тартуу аларды келечек кесип ээлерине даярдоонун негизги каражаты болуп саналат.
Ошондуктан Кыргызстанда билим берүү системасында акыркы жылдары улуттук маданий баалуулуктарды сыйлоо алдыңкы орунга коюла баштады. Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү, мамлекеттик билим берүү стандартында мындайча белгилейт: окуучуларды улуттук баалуулуктар менен тааныштырып окутуу менен бирге окутууну камсыз кылуу [2]. Ал баалуулуктардын ичинде биздин изилдөөгө ылайык төмөнкүлөр болуп эсептелинет:
- өз ата мекенин сүйүү, улуттук каада-салттарды сыйлоо жана Кыргызстандын жаратылыш байлыгы менен маданий баалуулуктарын коргоо;
- өз эне тилин жана улуттук маданий баалуулуктарын сыйлоо, социалдык, саясий жана маданий турмушундагы көп түрдүү
баалуулуктарды таанып билүү;
Өлкөнүн жана региондун маданий баалуулуктарынын көп түрдүүлүгү өнүгүүнүн ресурсу катарында каралат.
ЮНЕСКОнун билим берүү боюнча эл аралык комиссиясы, келечектеги билим берүүгө карата ХХI кылым үчүн негизги
төрт компоненттүүлүктү аныктады, алардын бири – “бирге жашоого үйрөнүү” [3]. Башка элдердин маданий баалуулукта-
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рын сыйлоо, урматтоо, улуттук өзгөчөлүктөрүн жана айырмачылыктарын таануу, адам баласынын толеранттуулугунун
башкы мүнөздөмөсү болуп эсептелет. Бирок, азыркы мезгилде жаштардын маданий коомдо жашоого даярдыгы жетишсиз
экендиги, социалдык компетенттүүлүк төмөнкү деңгээлде экендиги маалым. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын кайрадан карап чыгуу милдети коюлуп олтурат, ага ылайык билим берүү системасы
улуттук маданияттын өнүгүшүн жана сакталышын камсыздоого тийиш жана көп тилдүү полиэтникалык коомдо билим берүү системасын интеграциялануунун каражаты катары каралышы зарыл.
Белгилей кетүүчү нерсе, өнүгүүнүн глобалдуу закон ченемдүүлүктөрү коомдук жашоонун жаңы багыттарын аныктайт.
Окуучулар глобалдуу мүнөздөгү жалпы закон ченемдүүлүктөрдү түшүнүүгө тийиш. Бирок глобалдуулукту окуп үйрөнүү дайыма локалдуу закон ченемдүүлүктү үйрөнүүдөн башталат. Локалдуу закон ченемдүүлүктөрдүн пайда болушунун жалпы түшүнүктөрү катары республиканын (областтын, региондун) өзүнүн өлкөсүнүн ичиндеги маалыматтар (материалдар) каралат.
Мында өзгөчө өз өлкөсүн (областын, регионун) окуп үйрөнүү өзгөчө орунда турат жана өз аймагындагы карым-катнаш, географиялык билгичтиктерди калыптандыруу аркылуу глобалдуу закон ченемдүүлүктөрдү үйрөнүүгө жол ачылат [4]. Демек, региондук мүнөздөгү мисалдар аркылуу гана глобалдык мүнөздөгү эң чоң закон ченемдүүлүктөрдүн маңызы ачыла алат. Ошол
сыяктуу, региондук өзгөчөлүктөрдү колдонуу жана элдин каада-салтын байланыштыруу менен математикалык закон ченемдүүлүктөрдү окуп үйрөнүү үчүн конкреттүү мисалдар алынып аткандыгын окуучулар баамдашат. Математика илиминин
практикада колдонулушун түшүнүшөт. Булар аркылуу окуучуларга нравалык жана эстетикалык тарбия берүү, граждандуулукту калыптандыруу маселелери чечилет. Бул өз эли жерине жоопкерчилик менен мамиле кылууга тарбиялайт.
Маданий, улуттук баалуулуктарга окуучуларды калыптандыруу мектеп предметтеринде жогорку ролду ойнойт. Математика предмети аркылуу окуучулар предметтин (мисалы, улуттук буюмдардын) ички касиетин, өзгөчөлүктөрүн таанып
билишет, аларда ойлонуунун логикалык жана чыгармачылык типтери калыптанат.
Окуучулардын математикалык даярдыгы Кыргыз Республикасында жогорку окуу жайларына тапшыруунун эл аралык
салыштырма изилдөөлөрдүн негизги критерий болуп саналат. Окуучулардын математикалык даярдыгы, математикалык
методдорду колдонууну, математикалык символдорду белгилеништерди туура колдонууну, прикладдык чөйрөдөгү моделдештирүү методдорун жана математикалык методдорду туура пайдаланууну талап кылат.
Улуттук-маданий өзгөчөлүктөрдүн жана регионду эсепке алуу менен математиканы окутуу кандай максатта болуугу тийиш? Бул улуттук маданий, тарыхый өзгөчөлүктөргө кызыктыруу менен тарбиялоо жана өз ата мекенин урматтоо, сыймыктануу сезимдерин калыптандыруу, математиканы окутуу процессинде патриоттуулукка тарбиялоо маселелерин камтыйт.
Окуучуларды улуттук-аймактык өзгөчөлүктөрдү эсепке алуу менен окутуу, жергиликтүү материалдарды математикада
колдонуп окутуунун зарылчылыгы жеке эле билим берүүчүлүк катары каралбастан тарбиялык жактан мааниси жогору. Биздин
оюбузча, жергиликтүү материалдарды колдонуу, өзгөчө элдик карым-катнаш маданияты менен тааныштыруу математиканы
окутуунун натыйжалуулугун камсыздайт. Математиканы окутууда аны турмуш менен байланыштыруу жеке эле окуу материалын өздөштүрүүнү калыптандырбастан, окуучулардын таанып-билүү жөндөмдүүлүгүн активдештирет, өз эли-жеринин каадасалтын, карым-катнаштарына болгон кызыгууларын күчөтөт. Математиканы окутууда патриоттуулукка тарбиялаган мисалдар
чыгарылат да өз эли жерин сыймыктануу менен сүйүүгө чакырат. Ошондуктан жергиликтүү материалдарды, каада-салтты,
оюн-зоокторду региондук өзгөчөлүктөрдү байланыштырган көнүгүүлөрдү иштеп чыгуу бүгүнкү күндүн талабы.
Биздин оюбузча маселелер жыйнагын иштеп чыгуу үчүн мектеп математикасынын көнүгүүлөрү төмөнкүлөрдү эске
алууга тийиш:
- улуттук каада-салттар жана баалуулуктар;
- улуттук оюндар (анын ичинде спорттук);
- географиялык-территориялык өзгөчөлүктөр;
- жергиликтүү өндүрүштүк жана айыл чарбалык объектилер;
- элдин тарыхы жана маданияты;
- статистикалык маалыматтамалар;
- китептер, энциклопедиялар, справочниктер.
Улуттук-аймактык өзгөчөлүктөрдү эсепке алуу, б.а. окуу материалын элдин тарыхына, маданиятына, турмуштиричилигине, республикабыздын экономикасына, жер шартына байланыштыруу окуучулардын предметке карата кызыгууларын калыптандырууга, таанып-билүү иш аракетин активдештирүүгө, алардын негизинде окуучулардын математикалык даярдыгынын сапатын жогорулатууга шарт түзөт. Ошону менен бирге эле окуучулардын өз эли-жери менен сыймыктануу сезимдери тарбияланат [5, 300]. Математиканы окутуу учурунда математиканын жаралышы, анын илим системасындагы жана өндүрүштөгү алган орду жөнүндө окуучуларга туура көз карашты калыптандыруу зарыл.
Бирок окуу китептеринде улуттук-аймактык өзгөчөлүктөрдү, усталык менен уздук, каада-салт жана Кыргызстандын
географиялык объектилерин камтыган маселелер дээрлик аз. Жалпы билим берүүчү мектептин реформасында ар бир предметти
окутуу жогорку илимий деңгээлде болуп, керектүү кесипти туура тандоого багыт берүүгө өбөлгө түзүүсү талап кылынат.
Турмуш көрсөткөндөй, эл чарбасынын көпчүлүк татаал маселелерин математиканын жардамысыз чечүү мүмкүн эмес.
Ошого байланыштуу окуучулардын аң-сезимин өстүрүү максатында улуттук-аймактык өзгөчөлүктөрдү камтыган маселерди
окуу китептерине, киргизүү зарыл.
Ошондой эле окуучулардын көз карашын, түшүнүгүн төмөнкү класстан улуттук аймакка байланышкан маселелер
менен калыптандыруу зарыл деп эсептейбиз.
Кыргыз улуттук буюмдары окуучулардын үйлөрүндө дайыма кездешет. Алар ар кандай геометриялык фигуралардын
биригүүсүнөн турарын окуучулар ачык билишпейт. Ошондуктан программа боюнча бул же тигил теманы өтүүдө кыргыздардын турмушунда кездешүүчү нерселерден геометриялык фигураларды айрыкча көрсөтүү айрым окуучулар менен
жекече иш алып баруу жакшы натыйжаларды берери шексиз.
Окуу материалынын жеткиликтүүлүгүн арттыруу максатында мисалдарга токтолуп, окуучуларды айлана-чөйрөсүндөгү объектилерге, улутук-аймактык өзгөчөлүктөргө байланышкан маселелерди пайдалануу керек. Көпчүлүк маселелер учурдун талабына ылайык келбейт. Биринчиден аларда улуттук-аймактык өзгөчөлүктөр эсепке алынган эмес, экинчиден
буюмдун баасына байланышкан маселелер эски акча боюнча берилген. Ошондуктан биз аларды өзгөртүп түзүп жогорудагы
айтылгандай турмуштук маселелер менен алмаштыруу зарыл деп эсептейбиз.
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Элибиздин улуттук буюмдарын , оюн-зоокторун, кыргыз элинин каада-салттарын, үрп-адаттарын, уздук, кол
өнөрчүлүк буюмдарын математикага пайдалануу талапка ылайык жүргүзүлбөй жатат. Математикага тиешелүү болгон,
элибиздин турмуш-тиричилигинде кездешкен элементтерин негизинен төрт багытта жүзөгө ашырууга болот.
 биринчиден - математика кыргыз элинин турмушунда;
 экинчиден - элдик кол өнөрчүлүктөгү симметриянын ролу;
 үчүнчүдөн - улуттук оюн-зооктордогу математиканын элементтери;
 төртүнчүдөн - байыркы элдик чен-бирдиктер [6, с. 198];
Улуттук өзгөчөлүктөрдү колдонуу аркылуу маселе түзүүдө негизинен сюжеттүү жана геометриялык маселелер
орчундуу мааниге ээ. Себеби мындай маселелердин мазмунунда элдин тарыхын, каада-салтын, үрп-адатын, оюн-зоогун, кол
өнөрчүлүгүн, уздук өнөрүн илимге чейинки математикалык түшүнүктөрүн жана башкаларды чагылдырууга болот.
Ошондой эле жергиликтүү географиялык, өндүрүштүк объектилерге, элдин жашоо тиричилигине байланыштуу тексттүү
маселелерди түзүп, колдонуу да пайдалуу.
Окутуу процессинде улуттук-региондук өзгөчөлүктөрдү эсепке алуу, б.а. окутууну элдин тарыхына, маданиятына,
турмуш-тиричилигине, ошондой эле республикабыздын экономикасына, жер шартына байланыштыруу окуучулардын
предметке карата кызыгууларын өстүрүүгө, таанып-билүү иш-аракеттерин активдештирүүгө, окуу материалынын
жеткиликтүүлүк даражасын жогорулатууга, ал эми булардын негизинде алардын математикалык даярдыгынын сапатын
жакшыртууга ыңгайлуу шарт түзөт.
Кыргыз Республикасы эгемендүү мамлекет болгондон бери билим берүү системасындагы жаңылоонун, жалпы эле
кыргыз элиндеги улуттук каада-салттардын кеңейишин жеке эле билим берүү системасында өнүгүп жатпастан бул баардык
тармактарда өзгөчө ролду ойной баштады.
Буга чейин мурдагы СССРдин тушунда улуттардын ички өнүгүшүндө көптөгөн карама-каршылыктар туура келип
анын өнүгүшүн кечеңдетүүгө дуушар кылган. Ал эми бүгүнкү күндөгү эгемендүү мамлекетибизде билим берүү
системасында жаңыча иш алып баруу азыркы учурда орто мектептин курсунда улуттук өзгөчөлүктөрдү байланыштырып
сабак өтүү ишке киргизиле баштады.
Ошондуктан орто мектептин математика сабагында улуттук-аймактык өзгөчөлүктөрдү байланыштыруу, окуучулардын
кызыгуусун арттырып, ар кандай методдорду колдонуу менен анын натыйжалуулугуна жетишүү бүгүнкү күндүн талабы
болуп турат.
Мектеп окуучулары өздөрүнүн турмушундагы көрүп билип кошо аралашып жүргөн улуттук буюмдар, улуттук
оюндар, каада-салттар менен байланыштырып окутуу алардын жеңил кабыл алуусуна түрткү болуп жана дагы
кызыктырууну күчөтөт.
Демек, мектепте математикалык билим берүүнүн мазмунун улуттук-аймактык компонентин жана анын математика
курсундагы ордун аныктоо, тиешелүү методикалык сунуштарды иштеп чыгуу актуалдуу маселелерден.
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БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА ОКУУ КӨНДҮМДӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН
ПСИХОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Маматумаров А.Т.
Маматумаров Абубакир Таштемирович – окутуучу, ЖАМУ, Жалал-Абад колледжи, Жалал-Абад ш.
Аннотация: макалада окуу көндүмү түшүгүнүн калыптанышы психологиялык багытта иликтенип, анын компоненттери
сунушталган.
Түйүндүү сөздөр: окуу, окуу ишмердүүлүлүгү, окуу көндүмү, кептик ишмердүүлүк.
«Азыркы коомдо мектеп окуучулары окуу ылдамдыгына (техникой чтения) ээ болуу менен окуу билгичтигине жетише
албайт. Чынында, окуу(чтение) билим, билгичтик, көндүмдөрдүн жыйындысын ар дайым өнүктүрүп туруучу катары каралат. Тактап айтканда, окуу адам баласынын бүт өмүрүндөгү баардык кездешүүчү тигил же бул кырдаалдардагы ишмердүүлүк жана баарлашуу сапаты» [2,1]. Себеби, бала тамга таанып окууга ээ болгондон тарта билим билгичтикке ээ боло
баштайт. Бул калыптануу белгилүү курактык өзгөчөлүгүнө, окуу процессиндеги окуутунун чөйрөсүнө жана окуучунун өздүк чөйрөсүнө жараша жүрөт. Башталгыч класстарда окуучунун билим, билгичтиктеринин жыйындысын өнүктүрүп туруучу окуу болуп эсептелинет. Ал эми «окуу – татаал психофизологиялык процесс. Анын аракети; көрүү, кептик кыймыл,
кептик угуу анализаторунун катышуусу менен ишке ашат» [4,2]. Бул психологиялык процесстин жыйындысында бала угуу,
көрүү аркылуу кабыл алат, кабыл алынган маалыматтарды эстеп калат, ой жүгүртөт (анализ- синтез), практикалайт, кептик
ишмердүүлүк жаралат. «Качан биз маалыматтарды кабыл алууда, угабыз же окуйбуз; качан маалыматтарды берүүдө айтабыз же жазабыз. Бул көрүнүштө кептик ишмердүүлүктүн төрт түрү; угуу жана окуу, айтуу жана жазуу бири-бири менен
тыгыз байланышта болот» [5,8]. Демек, баланын окуу ишмердүүлүгү ушул төрт кептик ишмердүүлүктөрдүн бирдей аракети
менен байланыштуу. Анткени, «айтуу жана жазуу кеп ишмердүүлүгүн өндүрүштүк түрү катары кептик угуу кыймылдаткыч
анализаторуна таянат, маалымат берүүчү окууда жана угууда анын угуу жана көрүү анализаторлору таасир этет» [5,9]. Ай-
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туу жана жазуу, окуу жана угуу маалымат алуу жана берүүдө негизги орунда турат да баланын таанып билүүсүндө анын
«оюн так кылып айтууну же жазууну жаратат. Бирөө сырткы кепти (айтуу, угуу) колдонот жана ойду оозеки түрдө чагылдырат, дагы бирөө ички кепти (жазуу, окуу) колдонот. Мында айтуу жана жазуу ойду угуучулар үчүн чагылдырат, (башка
адамдар үчүн). Ал эми угуу жана окуу процесси ойду өзү үчүн жаратат» [5,9]. Бул окуунун татаал психофизологиялык процесси практикада окуучулардын жазуу, окуу ишмердүүлүгүндө негизги кыймылдаткыч күч болот. Бала кандайдыр бир билим, билгичтикти өздөштүрүүдө маалыматты угат, окуйт, жазат, айтып берет. Алардын жыйныдысында окуу, жазуу ишмердүүлүктөр калыптанат. Окуу, жазуу ишмердүүлүгү бул балдардын психикалык, эстетикалык калыптануусун камсыздап,
инсандык сапаттык калыптануусунда орду чоң мааниге ээ экендиги баарыбызга белгилүү.
Ал эми окуу түшүнүгүн психологиялык жана психолингивистикалык багытта карасак белгилүү психолингивисттер
жана психологдор (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, А.Н. Соколов, Н.И. Жинкин) окууну кептик ишмердүүлүктүн түрү катары
карашкан. Алсак, И.А. Зимная окууну кандайдыр бир башка ишмердүүлүктөрдүн түзүлүшүнө окшоштуруп төмөнкүдөй
деңгээлдерге бөлүп көрсөткөн.
«Биринчи деңгээли жүйөөлүү звено.
Ал максаттуу аракеттердин жана себептердин пайда болушу менен аныкталат. Мындай окуу себептери башталгыч
мектептин окуучуларынын окуганды үйрөнүү менен бирге эле,китептен билүүгө, түшүнүүгө жана андан эргүү алууна каалагандыгы болуп саналат.
Экинчи деңгээли – болжолдуу изилдөөнү пландоонун деңгээли.
Бул сүйлөшүүнүн ички иш-аракеттерин уюштуруу. Окууда бул деңгээл тексттин абалынын, темасынын, маанисинин
болжолдуу байланышын аныктайт. Окуучу тексттин түзүлүшүн карап, окуянын жүрүшүн алдын-ала билүүгө аракеттенет.
Бул жумушчу бөлүк тексттин мазмунун алгачкы кабыл алуу менен байланышат.
Үчүнчү деңгээл-аткаруучулук деңгээл.
Ар кандай иш-аракеттердин үчүнчү деңгээли аткаруучулук болгондуктан окуучу тексти окууда анын маанисин иштеп
чыгат. Ал үчүн тексттеги жүйөөлүү ойлорду топтоштурат, эмоционалдык акценттерди, окуяга, каармандарга карата мамилесин белгилейт же тигил же бул макалалардын негизги оюн анализдейт. Иш-аракеттердин жыйынтыгы тексттин мазмунун
түшүнүү болуп саналат» [3,57-59].
«Ошентип, тил – кеп ишмердүүлүгүнүн предмети болсо. Ал эми кеп имердүүлүгү ойду иштеп чыгуу, туюндурууда негизги орунду ээлейт» [5,8].
Ошондой эле психоллингивсттер тексттин мазмунун кабыл алууну төрт этапка бөлүшөт.
«Биринчи этап мазмундуу божомолдоо (кийинки бөлүктөрдү аныктоо, божомолдоо);
экинчиси - «сөз тутуму», графикалык белгилерди таануу (тыбыш,тамгаларды таануу, окуу), графилкалык формаларды
дифференцирлөө жөндөмдүүлүгү. Негизгиси тексти синтагмага, муундарга бөлүү. Мисалы биринчи класста сүйлөмдү сөз
айкашка,сөз айкашын сөзгө, сөздү муунга бөлүү практикаланат.
Үчүнчү этап мазмундук байланыштарды аныктоо. Бул кадам баланын жеке ассоциациялоо жана түшүнүү тажрыйбасына көз каранды.
Акыркы этап окуп түшүнгөн түшүнүгүнүн жыйынтыгы. Ал каармандарын кулк-мүнөзү, иш-аракети, образына карата
мамилеси жана алардын балага тийгизген таасири болуп саналат» [5,10-11].
Баланын өнүгүүсүндөгү негизги ишмердүүлүктөрдүн бири болгон окуу ишмердүүлүгүн уюштурууда жогорудагы келтирилген мисалдардын, ойлордун негизинде биз окуучунун окуу жана жазуу ишмердүүлүгүндөгү окууну жөн гана «окуу»
эмес «окуу көндүмдөрү» катары кабылдообуз мазмундуу болмокчу.
Белгилүү психолог Т.Г. Егоровдун эмгектеринде окууну ишмердүүлүк катары карап, аны үч иш-аракетке бөлүштүргөн: тыбыштык белгилерди кабыл алуу, сөздү, тыбышты так айтуу, аларды белгилөө жана окуганын түшүнүү. Ал эми С.П.
Редозубов окуу сабагын китеп окуу ылдамдыгы, сезимдүү жана көркөм окуу сабактарына классификациялаган. Бардык
окуу сабактары сезимдүү окуу сабагы болушун көрсөткөн. Ал эми башталгыч билим берүү аймагындагы белгилүү орус
окумуштуу методисти М.И. Оморокованын эмгектеринде окуу көндүмдөрү окурмандык билгичтик (читательские умения)
катары каралып, ал билгичтиктер төрт группада көрсөткөн. Алар; «багыттоо, аткаруу, текшерүү, баалоо (орентировка(планировния), исполнения, контроля, оценка)» [5,17-18]. Бул окурмандык билгичтиктер баланын кабыл алуу, түшүнүү,
ой жүгүртүү жана практикалык ишмердүүлүктөрүнө карата аткарылуучу көрсөткүчтөр менен такталган.
Баланын тамга таанып, китеп окуусун уюштуруу багытында кыргыз илимпоздору тарабынан изилденген алгачкы эмгектердин бири С.Турусбековдун эмгектеринде баланын окуу ишин уюштуруу үчүн окуунун түрлөрү; 1. Туура окуу. 2.
Сезимдүү окуу. 3. Үн кубултуп окуу. 4. Шар окуу сунушталган жана практикада практикаланып келди. Ошондой эле, адабий окууга үйрөтүүнү изилдөөгө алган эмгектерде окуунун түрлөрү тууралуу көптөгөн теориялар практикаланып, окуу ишмердүүлүгүнүн түрү катары кабылданып келген туура окуу, шар окуу, сезимдүү окуу, көркөм окуу мазмундук жактан толукталып, «окуу көндүмү», «окуу ылдамдыгы», ж.б. түшүнүктөр менен алмашууда. Алсак кыргыз башталгыч класстарында
адабий окууну окутуу жаатындагы илимпоздор С.С. Сакиеванын жана Б.А. Абдухамидованын эмгекетиринде «окуу көндүмү» түшүнүгү колдонулган.
Демек, окуу ишмердүүлүгүнүн жыйныдысын окуу көндүмү деп атоо жана аны илимий методикалык жактан тастыктоо
актуалдуу. Себеби, «заманбап методикада «окуу көндүмү» түшүнүгү (понимания навык чтения) тексти үн абалында чыгылтуудагы автоматташтырылган билгичтик» [4,3]. «Көндүм – кыймылдын автоматаштырылган чагылуусу, аны аткарууда аңсезимдүү контролду жана эрктик күчтү талап кылбаган учуру» [6,88]. Ушул аныктамалардын негизинде баланын окуу ишмердүүлүгүндөгү окууну жөн гана «окуу» эмес «окуу көндүмдөрү» катары кароо маанилүү.
Окуучунун окуу ишмердүүлүгүндөгү окуунун түрлөрүнүн окуу көндүмдөрү катары калыптанышы окуучуларда тексттерди (муун. сөз, сөз айкаш, сүйлөм, текст) окууда этап-этап менен автоматаштырылып, класстан класска көчкөн сайын
калыптанып отурат. Ал калыптануу акырындап жогорку деңгээлге жетет. Окуучудан эрктик күчтүү, сезимдүү контролдоону
талап кылбаган учурга кез келет. Ал өз кезегинде окуучуда чыгармаларды талдоо, алардын мазмунун түшүнүү, каармандарды талдоо, чыгармадан чыгарма жаратуу сыяктуу башка ишмердүүлүктөр менен алектенүүнү жаратат. «Ошондуктан окуу
көндүмүн ийгиликтүү окуунун белгиси катары кабылдап, башталгыч, орто мектептерде, жана да заманбап адамдардын татаал маалыматтардын топтомун байкоонун ишенимдүү каражаты» [1,16] катары кароо сунушталган.
Башталгыч класстарда окуу көндүмдөрүн калыптандыруунун негизин окуу процесси (процесс чтения) түзөт. Окуучу
тамга таанып окуу процессине аралашкандан баштап талапка ылайык окуганга чейин окуу көндүмдөрүнүн техникалык ба-
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гыты калыптанат. Себеби, «окуу процесси өзүнө эки түрдүү багытты камтыйт; техникалык жана мазмундук. Техникалык
багыты; окуу жөндөмү, темп, динамика, окуу ылдамдыгы, туура окуудан турат. Мазмундук багыт (смысловая) сезимдүүлүк
жана көркөмдүүлүктү камтыйт. Ал эми окууда түшүнүү үчүн негизги ролду көркөмдүүлүк ойнойт. Көркөм окуу үчүн окуу
техникасын автоматташтыруу зарыл» [7,7]. Бул аныктамага негиздесек окуучу алгач окуунун техникалык багытын өздөштүрүп андан соң мазмундук багытын өздөштүрөт. Техникалык багыт автоматташып көндүм катары калыптанмайын мазмундук багытына толук кандуу жетишүүгө болбойт деген корутунду чыгарууга болот.
Бүгүнкү күндө мектеп практикасына аз да болсо мурунтан калыптанып калган окуу техникасы нугун өзгөртүп, окуу
ылдамдыгы жана башка түшүнүктөр менен айкалышууда. Практика жана теория көрсөткөндөй адабий окуу сабактарында
салтка айланган окуу ишмердүүлүктөрү жемиштүү болбой калды. Ошондуктан биз окуу көндүмдөрүн төмөнкүдөй группалык компенеттерин техникалык жана мазмундук багытта сунуштадык.

Окуу көндүмдөрүнүн группалык
компенеттери
Окуу көндүмдөрүнүн
текникалык багыты
Муундап окуу –
окуу көндүмдү
Муундап
сөздөп
окуу

Окуу көндүмдөрүнүн
мазмундук багыты
Шар окуу – окуу
көндүмү

Туура окуу
Түшүнүп
окуу
Шар окуу

Муундап
шар окуу

Сезимдүү окуу –
окуу көдүмү

Сюжетин
кууп окуу

Окуу
ылдамдыгы

микро
темаларга
бөлүп окуу

Көркөм окуу –
окуу көндүмү

Тынымдарды
жана
басымдарды
колдонуп окуу
Ролдоштуруп
окуу
Форто жана
пиано окуу

Сүрөт. 1. Окуу көндүмдөрүнүн группалык компонеттеринин окуу процессине карай техникалык жана мазмундук багытта ажыратылышы
Ушул окуу көндүмдөрүнүн калыптануусунда окуучунун окууга болгон табигый жөндөмдүүлүгүнөн да көз каранды.
Анткени, илимий-методикалык адабияттарда «табигый жөндөмдүүлүк – бул, псохологиялык процесстин тездиги менен
байланаштуу. (эс, көнүл буруу, түшүнүү, элестетүү, ой жүгүртүү)» [7,5].
Окуучунун табигый жөндөмдүүлүгү класс ичинде түрдүүчө болот. Башкача айтканда, ар бир окуучу өз алдынча инсан,
алар өзүнчө уникалдуулукка ээ. Бир эле класс ичинде бирдей курактагы балдар бир эле предметтен бир тапшырманы алсак
эң жакшы, жакшы, канааттандырарлык деңгээлде өздөштүрүшөт.
Окуу көндүмдөрүн уюштурууда окуучунун табигый жөндөмдүүлүгүн окуу көндүмдөрү менен айкалышта алып баруу
максатка дал келет. Анын алкагында окуучуда окуу көндүмдөрүнүн калыптануусу класс ичинде ар түрдүүчө болорун туюндурат.
Белгилүү психолог «Л.С. Выготский балдардын психологиясындагы окутуу менен өнүгүүнүн мамилелештик проблемасын иштеп чыгууда окутуу мурдараак өтүп, алга озуп, сүрмөлөп, өзүнүн артынан баланын өсүп-өнүгүүсүн жетелеп жүрүшү керек деген» [8,20]. Ал эми, «өнүгүү качан гана бала жаңы көндүмдөрдү өздөштүргөндө гана жүрөт. Бирок аны өзүнүн реалдуу турмушунан бөлүп жөнөкөй өздөштүрбөйт, тескерисинче, анын өзүндө бар билимдерге таянып аткарат» [8,20].
Бул ойдун жыйынтыгы окуучу тигил же бул ишмердүүлүктү аткарууда, билим, билгичтиктерди, көндүмдөрдү өнүктүрүүдө
өзүнүн табигый жөндөмдүүлүгүнүн тездигине жана турмуштук тажрыйбасына, өзүндө бар билимдерине таянып өздөштүрүүсү керектигин айгинелейт.
Окуу көндүмдөрүн уюштурууда класс ичиндеги ар бир баланын табигый жөндөмдүүлүктөрүнө, тажрыйбасына, өзүндө
бар билимдерине таянуу менен ишке ашыруу керек. Ар кандай окуу ишмердүүлүгү баланын психологиялык, инсандык өзгөчөлүгүнө негизделиши жемиштүү болот.
Андайда учурда окуучу чыгарманы окуп жатканда анын идеясын түшүнүп, ага карата өзүнүн жеке мамилесин, сезимдерин, ой корутундуларын ишке ашырат. Окуучу буга жетишүү үчүн окуучуда “окуу процессинин” (процесс чтения) техникалык багытын көндүм катары калыптандырып, эрктик күчтү талап кылбаган учурга жетишүүсү маанилүү. Ал качан гана
окуу процессинин техникалык багытын көндүм катары калыптандырганда гана анын мазмундук багытын көндүм катары
калыптандыра баштайт. Мазмундук багыт көндүм катары калыптанганда окуучу окуган тексттин окуу максатка жараша
мазмунун түшүнүп, эсте сактап калат.
Демек, баштапкы окуунун түрү катары каралып келген туура окуу, шар окуу, сезимдүү окуу, көркөм окуу бүгүнкү
күндө окуу көндүмү түшүнүгү менен айкалышы жана аны калыптандыруунун психологиялык багытта өзүнчө орду, ролу
бар. Бул иликтенген маселе жогорудагы такталаган маалыматтары жана сунуштары менен белгилүү деңгээлде келечектүүлүгүн жана актуалдуулугун көрсөтөт.
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Аннотация. Макалада педагогикалык теория, педагогикалык технология, педагогикалык практика үчилтиги, андагы педагогикалык технологиянын орду жана окутуу процессин технологиялаштырууунун илимий негиздери чагылдырылган.
Аннотация. В статье раскрыты триединства педагогической теории, педагогической технологии, педагогической практики, показано место педагогической технологии в этой триаде и выявлены научные основы технологизации обучения.
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Азыркы учурдагы таалим-тарбия процесси башкаруучулук парадигманын аткаруучулук парадигмага өткондүгү, башкача айтканда окутуу парадигмасынын окуу парадигмасына өткөндүгү менен мүнөздөлөт. Ошондуктан педагогиканын теориясы менен практикасы тийиштүү кризиске учуроодо. Ал дүйнөгө көз караштык, социалдык-экономикалык, адамкерчилик
маселелердин рыноктун талабына карай жаңыланышына жараша таалим-тарбиянын максатынын өзгөргөндүгү, ошондой
эле билим берүүнү стандартташтыруу менен таалим-тарбия технологияларынын [3] киргизилиши менен мүнөздөлөт. Ошол
эле учурда педагогика тилинин чөйрөсүнө “маалыматташтыруу, стандартташтыруу, алгоритмдештирүү, оптималдаштыруу,
технологиялаштыруу” деген терминдердин киргизилиши да өзгөчө көйгөйлөрдү жаратты. Коюлган темага байланыштуу
бул макалада биз өз алдыбызга: таалим-тарбияны технологиялаштыруу деген эмне? Анын теориялык негиздери кайсылар?
деген суроону койдук.
Изилдөө негизинен адабий булактарды талдоо, алардын натыйжаларын теориялык жактан жалпылоо иретинде жүргүзүлдү.
“Технология” термининин төркүнү латын тилиндеги techne – искусство, чебердик, logos – сөз, окуу, билим деген сөздөрдөн алынган. Ал бизче искусство, чебердик жөнүндөгү илим деп которулат да, алдын ала белгиленген касиетке ээ болгон продуктуну алуунун гарантияланган жолу дегенди түшүндүрөт. Адатта коомдук турмушта жаңы фактылар же кубулуштар пайда болсо, анын атынан илимде жаңы түшүнүктөр жаралат. XIX кылымда табигый илимдердин дүркүрөп өнүгүшү
жана анын турмуштагы кеңири пайдаланылышы өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшүнө алып келди. Өндүрүштө иштөөчү жумушчу жана инженердик кесиптеги адистердин жетишпегендиги жаштарды массалуу түрдө окутуу зарылдыгын пайда кылды. Мурда билим алуу элитардык мүнөзгө ээ болуп келсе, жаш адамдарды өндүрүшкө тартуу максатында окутуу жалпы
билим алууга зарыл шарт болуп калды. Демек билим берүү процесси “өндүрүштүк зарылдык” катары эсептелип, анын технологиясы жөнүндө кеп боло баштады. Билим берүүнүн массалуулугу аны стандартташтырууга жана унификациялоого,
акыры алынуучу продуктунун сапатын текшерүүнүн системасын түзүүгө алып келди.
Мурда элитардык билим берүүнүн натыйжасы айрым педагогдун жекече ишмердүүлүгү жана анын чеберчилиги менен
аныкталып келсе, билим берүү жалпы мүнөзгө ээ болгондон баштап окутуунун жаңы методдорун жана формаларын иштеп
чыгуу зарылдыгы пайда болду. Ал адамзаттын ар кандай чөйрөдөгү иш аракеттеринде колдонулган технологияларды, башкача айтканда чийки заттардан керектүү касиетке ээ болгон сапаттуу продуктуларды алуунун жолдорун үйрөнүү жана ошол
үлгүдө билим берүүнү да технологиялаштыруу милдетин койду. Демек билим берүүнү технологиялаштыруу – бул жалпы
эле билим берүү процессинин натыйжасын жогорулатууга, ошондой эле окуучулар тарабынан белгилүү бир билим алуунун
сапаттуу жыйынтыгына жетүүнү гарантиялоогобагытталган илимий-практикалык тенденция [2].
Кийинки учурларда бири-биринен айырмалоого татаал болгон, окшош өңдүү түшүнүктөр пайда болду: “педагогикалык технология”, “таалим-тарбия технологиясы”, “окутуу технологиясы”, “тарбиялоо технологиясы” жана башка. Булардын
жалпы жана айырмалануучу белгилерин таап, кайсынысын кандай учурда колдонуу керектигин тактабаса, алар чар жайыт
жана максатсыз пайдаланыла береринде шек жок. Биздин оюбузча, педагогикалык технология өзүнүн мазмуну жана көлөмү
боюнча башкаларынан кеңири түшүнүк. Ал өзүнө жалпы билим берүү, тарбиялоо жана өнүктүрүү процессинин баарын камтыйт. Тактап айтканда бул түшүнүктүн мазмунуна дени таза, демилгелүү, ар тараптан активдүү, чыгармачылыгы өнүккөн,
компетенттүү инсанды калыптандыруунун бардык маселелери кирет. Таалим-тарбия технологиясын билим берүүчүуюмдарда жүргүзүлүүчү ар кандай иштер менен байланыштыруу ыңгайлуу деп ойлойбуз. Ал эми окутуу технологиясын – ар
кандай типтеги окуу жайларда окутулуучу предметтик билим берүүнүн максатына жараша аткарылуучу окуучу менен мугалимдин аракеттеринин жана каражаттарды колдонуунун жыйындысы катары караса болчудай. Тарбиялоо технологиясын
деле ар кандай окуу жайлардын окуучуларынын инсандык сапаттарын калыптандыруу менен байланыштырса болот. Албетте бул технологиялардын бардыгын жаш адамды курчап турган табигый, социалдык жана ата-эне, ага-туугандык чөйрөдөн
ажыратып кароо мүмкүн эмес.
Эми илимий мүнөздө педагогика, технология жана педагогикалык практика бири-бири менен кандай байланышта болорун карап көрөлү. Эгер технологияны адам таануу илиминин, адамдын инсандык касиеттерин калыптандыруучу илимдин
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бир бөлүгү катары карасак, анда технологиянын ордун төмөнкүчө элестетсек болот: педагогикалык теория → педагогикалык технология → педагогикалык практика. Мындан педагогикалык технологияны педагогикалык теория менен педагогикалык практиканы байланыштыруучу звено катары кароо идеясы келип чыгат. Чындыгында эле педагогикалык теориянын
жоболорун практикада колдонуу үчүн, ал жоболорду технологиялаштыруу, башкача айтканда жаңы иштелип чыккан педагогикалык эрежелерди окуу процессин уюштуруунун инструменти катары окуучу менен мугалимдердин аракеттерине ылайыктап жазып чыгуу зарыл. Алар болсо мугалимдер тарабынан окутуу практикасына киргизилет. Ушул кезге чейин мугалимдерге арналган “методикалык көрсөтмө” деген ат менен белгилүү болгон окуу куралдары предметти окутуунун технологиялаштырылган жоболору болуп эсептелет.
Аталган категорияларды жогорудагыдай иерархиялык жактан жайгаштыруу окутуу технологиялары боюнча көрүнүктүү адис Г.К. Селевконун [1] идеялары менен да үндөшүп турат. Ал педагогикалык технологиянын үч аспектисин сунуштаган 1) илимий аспекти: мында педагогикалык технология педагогикалык илимдин бир бөлүгү катары каралат да, педагогикалык процесстин максаты, мазмуну жана методдору проектиленет (бул педагогикалык теория менен дал келет); 2) процессти сүрөттөп жазуу аспектиси: мында окутуунун максаты боюнча пландаштырылган натыйжага жетүү үчүн керек болуучу методдор, каражаттар, шарттар, окутууну уюштуруу формалары, текшерүү жана баалоонун критерийлери конкреттүү
материалдын мисалында жазылып, мугалимдерге сунушталат (накта педагогикалык технология); 3) процессти аткарууга
аракет жасоо аспектиси: мында мугалимдин жана окуучунун жеке инсандык сапаттары, педагогикадагы методологиялык
инструменттердин бардыгын эффективдүү колдонуунун шарттары эске алынат (бул аспект педагогикалык практикага тишелүү болуп эсептелет).
Жалпылап айтканда окуу процессин технологиялаштыруу төмөнкү дидактикалык негиздерге таянуу зарыл деп эсептейбиз. Алар психодидактикада иштелип чыккан теориялардын алкагында түзүлүүгө тийиш.
1. Окутуу процессин фундаменталдуу негизде уюштуруу. Мектептеокулуучу предметтердин илимий негиздерин
мамлекеттик жана предметтик стандарттардын талабына жараша дидактикалык жактан кайрадан иштеп чыгуу. Мында
предметтин фундаменталдык ядросу, мазмундук багыттары, тектеш илимдердин негиздерин окуп үйрөнүүгө бирдиктүү
мамиле жасоо, илимий билимдерди интеграциялоонун алгачкы этабы болгон предметтик байланыштарды ишке ашыруу,
окуучулардын жалпы жана предметтик компетенттүүлүктөрүн, билим алуунун натыйжасын текшерүүнүн жана обьективдүү
баалоонун жолдору эске алынууга тийиш.
2. Окутуу процессин иш аракеттик негизде уюштуруу: адамдын инсандык сапаттары өзүнүн билими менен катар
күндөлүк иш аракетинин натыйжасында калыптанат. Ошондуктан окутуу процессинде окуучулардын окууга арналган жана
мугалимдердин окутууга арналган иш аракеттеринин түрлөрү аларга ачык даана белгилүү болушу керек. Мисалы, окуучулар билимдерди өздөштүрүү боюнча жалпысынан төмөнкүдөй удаалаштыктагы аракеттерди жасашат: предметтер же алардын моделдери менен жандуу аракеттерди жасоо (байкоо, кармалап көрүү, майда бөлүктөргө бөлүп алып талдоо, бири-бири
менен салыштыруу); кабыл алган билимдерди өзүнчө үн чыгарып окуу, жолдошторуна, мугалимдерге айтып же көрсөтүп
берүү; өздөштүрүп жаткан билимдерди өз оюнда ичинен кайталоо, ойдогу образды түзүү; окуучулар алган билимдерин аңсезиминде түрмөктөө, аларды тийиштүү белгилердин жардамы менен дептерине же электрондук китепчесинин беттерине
сактап коюу; өздөштүргөн билимдерин жана билгичтиктерин практикалык маселелерди чечүүгө колдонуу.
3. Окутуу процессин предметтин мазмунун ири бөлүктөргө бөлүүнүн негизинде уюштуруу: модулдук-этаптык
окутуу; билимдердин системасын структуралык элементтерге ажыратуу; жаңы билимдерди өздөштүрүүнүн таяныч чекиттерин, таяныч сигналдарын, жалпыланган пландарын колдонуу;билимдердин дидактикалык бирдиктерин ирилештирүү;
окуучулардын билимдеринин рейтингин этап-этабы боюнча текшерип, эсепке алуу жана баалап туруу.
4. Окутуу процессин алдыга озуу негизде уюштуруу: окуучуларды окуу материалдары менен алдын ала обзордук
мүнөздө тааныштыруу; келечекте өздөштүрө турган кубулуштарга алдын ала байкоо жүргүзүү, өз алдынча изилдеп аткара
турган тапшырмалардын сериясын түзүп окуучуларга сунуштоо; алдын ала жүргүзө турган тажрыйбаларды жасоого, куралдардын иштөөсүн үйрөнүүгө арналган проектилерди түзүүгө көнүктүрүү максатындагы жумуштарды аткаруу; окуу материалынын мазмуну менен байланышкан тарыхый, адабий, хрестоматиялык чыгармаларды окуп үйрөнүүнү сунуштоо; Бул
жерде негизги маселе окуучулардын максаттуу аткара турган иштеринин эрежеси белгилүү болушу жана аткаруунун жолдору аларга түшүнүктүү болушу ошондой эле колдорунан келе тургандай болгонунда. Эгер окуучуларга абстракттуу тапшырма сунушталса, окуучулар эмес мугалим өзү таба албаган адабияттар көрсөтүлсө, тажрыйба жасоого арналган каражаттар жок болсо, мында окуучулар алдыга озуп аракет жасабастан, кайдыгерликтин туңгуюгуна барып такалышат. Негизинен
бул жерде окуучуларды өзүнүн өнүгүүсүнүн жакынкы зонасына киргизүү идеясы ишке ашырылышы керек. Ал педагогикада өнүктүрүп окутуу деп аталып жүрөт.
5. Окутуу процессин проблемалык негизде уюштуруу: бул процесстин түйүндүү чекити окуучулардын аңсезиминде проблемалык жагдайды түзүү болуп эсептелет. Ал максатта технологиялык негиз катары төмөнкү методикалык
ыкмалар колдонулушу мүмкүн: сабакта мугалим окуу материалдарын проблемалуу баяндайт; окуу материалын өздөштүрүү
боюнча окуучулардын аң-сезиминде проблемалуу жагдайды түзүү жана анын чечилишине айрым окуучуларды же окуучулардын тобун катыштырат; предметтин мазмунун өздөштүрүү процессинде окуучулар проблемалык жагдайды өздөрү түзүшүп, аны жеке өзү же классташтары менен бирге мугалиминин жардамы менен чечишет. Албетте бул технология иллюстрациялап – түшүндүрүү жана алган билимдерин өзгөртүүсүз репродукциялоо ыкмаларынан кескин түрдө айырмаланат.
Проблемалуу негизде билим берүүдө окуучулардын таанып-билүү ишмердүүлүгүн активдештирүү, алардын өз алдынча
билим алуу жөндөмдөрүн курчутуп туруу өзгөчө мааниге ээ.
6. Окутуу процессин инсандын жеке өзгөчөлүгүнө багыттоо,ошол эле учурда окуучунун эмоционалдуу – психологиялык абалын оң жакка буруп, алардын билимге ээ болуу муктаждыгын пайда кылуу негизде уюштуруу: баланын кабыл алуу эмоциясына жаркын образдар аркылуу таасир этүү; баланын жан дүйнөсүнө оң таасир берүү менен сезимин
дүүлүктүрүү; ишендирүү; туңгуюкка такоо, коюлган маселени чечүүгө болгон ынтаасы менен билиминин жетишпегендигинин ортосундагы карама-каршылыкты сездирүү максатында эмоциялык-психоллогиялык фонду түзүү. Бул учурда көбүнчө
окуучунун интелектуалдык жана жоопкерчиликти сезүү эмоциясына, ошондой эле эрктин чыңалуусуна алып келүү өз натыйжасын берет.
7. Окутуу процессин альтернативалык негизде уюштуруу: мындай технологиялар ар кандай көз караштардын, ар
кандай илимий мамилелердин, ар кандай теориялардын алынган жыйынды катары илим изилдөөчүнүн же чыгармачыл мугалимдин авторлук ачылышы катары түзүлөт. Ал изилдөөчүнүн же изденгич мугалимдин өзүнүн теориялык билимдерине
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жана топтогон тажрыйбаларына анализ жасап, аларды жалпылоодон алынган корутундулардын негизинде пайда болот. Бул
көбүнчө новатор мугалимдердин иш тажрыйбасында кездеше турган көрүнүш.
8. Окутуу процессин кайсы бир жагдайга ылайыкташтырып оюндук негизде уюштуруу: мындай технологияны
түзүү өтө татаал, анткени оюн түрүндөгү сценарийди иштеп чыгуу үчүн тийиштүү окуу материалын баланын көз карашы
менен талдап, баланын логикасына шайкеш келтирүү зарыл. Тилекке каршы мындай алтын касиет ар бир эле педагогго
ыроолонгон эмес. Бул боюнча илимий изилдөөлөр да жүргүзүлүп жатат. Бирок кыргыз этнопсихологиясына негиделип,
азыркы балдардын психологиясына шайкеш келген оюн сабактары теориялык жактан ырастала элек жана колдонуу технологиялары да жетишерлик деңгээлде иштеле элек деп айтсак аша чапкандык болбойт.
9. Окутуу процессин бир гана мугалимдин монологу эмес, диалогдук негизде уюштуруу: мындай технология тил
үйрөнүү сабактарына айрыкча мүнөздүү көрүнүш. Пикир алышуу, аңгеме-маек куруу, баарлашуу тил үйрөнүүнүн негизги
ыкмасы. Бирок башка сабактарда, өзгөчө табигый билимдер боюнча өткөрүлүүчү сабактарда да диалог формасындагы ыкмаларды колдонуу өз натыйжасын берери бизге белгилүү. Мындай диалог жүргүзүүгө арналган материалдарды мугалим
физика, химия, биология, астрономия илимдеринин пайда болуу жана өнүгүү тарыхына, көрүнүктүү окумуштуулардын
өмүр-баяны, чыгармачылыгына арналган хрестоматиялык эмгектерден таба алат. Алардан табылган тийиштүү маалыматтарды мугалим популярдуу мааниде, балдарга түшүнүктүү болгондой кылып кайрадан иштеп чыгышы керек. Эгер ал хрестоматиялык материалдар окуучуларга жеткиликтүү болбосо, эч качан мугалим алар менен диалог кура албайт. Окуу китебинде берилген илимий мүнөздөгү аныктамалар, айрым мисалдар кеңири диалог курууга жетишсиз. Интернеттен же радио,
телевидениеден алынган маалыматтарга таянуу да өзүнчө кыйынчылыктарды түзөт. Анткени бизде туруктуу программа
жок. “Илим жана турмуш” деген телеберүү да кийинки учурда жок болду. Бирок, кандай болгондо да диалогдук негиздеги
технологияларды өркүндөтүү биздин милдет. Эгерде биз окуучуларды диалогго тартып, аларды оз оюндгыны (туура же
туура эмес болсо да) ачык айтууга үйрөтө албасак, окуучунун чыгармачылык жөндөмүн өнүктүрөм деген куру сөз боюнча
кала береринде шек жок.
10. Окутуу процессин өз ара шериктештик негизде уюштуруу: мында А.Г. Ривин жана В.Н. Дьяченколор тарабынан иштелип жүргөн коллективдүү жана группалык окутуу технологиялары алдыңкы орунда турат. Окутуунун коллективдүү жолун уюштуруу принциптери катары төмөнкүлөр алынат: окуучулардын алмашып туруучу кошундарын түзүү; окуучулардын бири-бирин өз ара окутуусун камсыз кылуу; өз ара текшерүү жүргүзүү; өз ара башкарууну ишке ашыруу (В.Н.
Дьяченко). Ал эми А.Г. Ривин төмөнкүлөрдү сунуштайт: 1) окуу материалдарынын текстин коллективдүү окуп үйрөнүү;
окуучулар өздөрү түзгөн текстерди группалар бири-бирине беришет жана талкуулашат; ар бир окуучунун билимин өз ара
талдап баа коюшат; акыркы бааны мугалим коёт; 2) мугалим тарабынан сунушталган тапшырмаларды аткарышып, алардын
чыгарылыштарын алмашып талкуулоо; окуу китебиндеги маселелерди ар бир топ өздөрүнчө чыгарып, жоопторун коллективдүү талкуулоо; 3) өз ара диктант жазуу; 4) өзгөрмөлүү шериктердин ыр жаттоосу; 5) шериктешип алып көнүгүүлөрдү
аткаруу; 6) чет-тилиндеги текстерди, аңгемелерди коллективдүү талкуулоо ж.б.
Педагогикалык адабияттарда мындай технологиялардын жетишкен жактары, алардын типтери, түрлөрү, максималдуу
ийгиликке жетүүнүн жолдору, коллективдүү окутуу менен группалык окутуунун салыштырмалуу анализи, мектептерде
жүргүзүлгөн тажрыйбалык иштердин жыйынтыктары келтирилген. Алар менен кеңири таанышуу жана жаңыча технологиялык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу да мугалим-изилдөөчүлөрдүн негизги милдеттеринен болуп кала берет. Мында өзгөчө
белгилей турган маселе-окуучулардын билим алуу технологияларынын курамы, анын түзүлүшү, алардын бардыгынын
окуучулардын өздөрү тарабынан аткарылышы, жыйынтыгынын да өз ара текшерилиши болуп эсептелет.
11. Окутуу процессин алгоритмдик негизде уюштуруу: окуучулардын кайсы бир предмет боюнча сабакта жана андан тышкаркы убакта аткара турган негизги иштеринин алгоритмин түзүп чыгуу жана окуучуларды ошол алгоритм боюнча
иштөөгө үйрөтүү. Мисалы, көнүгүүлөрдү аткаруунун алгоритми; түшүнүктөрдү, закондорду өздөштүрүүнүн алгоритми;
маселе чыгаруунун алгоритми; лаборатроиялык иштерди аткаруунун алгоритми; сочинение жазуунун алгоритми; китеп
менен иштөөнүн алгоритми; семинарга, конференцияларга даярдануунун алгоритми; үй тапшырмасын аткаруунун алгоритми жана ушу сыяктуулар. Кай бир изилдөөчүлөр жана мугалимдер алгоритмди пайдалануу окуучулардын чыгармачылыгын
чектеп коёт деп саксынышат. Бирок алгоритмди өздөштүрбөгөн бала өзүнүн чыгармачылыгынын өсүшүнө жол таба албайт.
Алгоритм чийип койгон чийинден чыгуу ар бир баланын тилеги, коздөгөн максаты болсо гана ал өз талантын өстүрө алат.
Чыгармачылык жөндөмдүн өсүшүнүн булагы мына ушул жерде жатат.
Окутуу процессин технологиялаштыруу жаатында жазылган бул макала көптөгөн педагог, психолог, методист изилдөөчүлөрдүн алган жыйынтыктарын, алдыңкы мугалимдердин иш тажрыйбасын кылдат үйрөнүүнүн негизинде жазылды.
Ал материалдар биздин “Психодидактиканын очерктери” [4]деген китепте чагылдырылган. Ошондуктан бул жерде ал авторлордун аты жөнүн көрсөткөнүбүз жок. Аны психодидактика боюнча алектенгендер билишет деп ойлойм. Биздин койгон
маселе педагогикалык теория, педагогикалык технология жана педагогикалык практиканын байланышын талдоо, ошол системадагы педагогикалык технологиянын ордун көрсөтүү, аны окутуу процессинде колдонуунун илимий негизин аныктоо
болучу. Ал маселе кандай чечилди, аны окурман – кесиптештерим айтышар.
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«Мен уксам……….. унутам. Көрсөм……. эске түшүрөм. Өзүм жасасам ….түшүнөм!»
(Кытай макалы)
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Биз педагогдор, балдар жаратылышынан жалкоо эместигин, бирок алар иштин жыйынтыгы көрүнө турган, алар
үчүн кызыктуу болгон жерде «эмгектенүүдөн качпастыгын» түшүнүүбүз маанилүү.
Мугалимдерге ар бир окуучунун инсандыгын өнүктүрүү максатында анын бүтүндөй ички дүйнөсүнүн байлыгын
жана жеке социалдык тажрыйбасын эске алуу менен, окуучулардын аң-сезимдүү жана активдүү билим алуусуна багытталган окуу-таанып –билүү ишмердүүлүгүн уюштуруу, ошону менен бирге эле мугалимдердин кесиптик ишмердүүлүгүндө чыгармачылык жактан өнүгүүсү, интерактивдүү методдорду жана оюндарды өз педагогикалык иш
тажрыйбасында колдонуу орчунду орунга ээ. Ар кандай предмет билимдерден, билгичтиктерден жана көндүмдөрдөн
турат. Буга чейинки билим берүүдө билимге көбүрөөк басым жасалып, окутуу методикасында теорияны берүүгө, аны
калыптандырууга өзгөчө көңүл бурулган. Ал эми практикалык колдонулушу, тагыраак айтканда билгичтикке жана
көндүмгө дээрлик көңүл бурулбаган. Ошондуктан , жогорку теориялык билими бар адистер практикалык иштерге
жөндөмсүз болуп чыккан. Мисалы, жогорку техникалык билимдүү механик трактордун бузулган жерин аныктай албай, гараждагы орто билимдүү эле механиктин жардамына муктаж болгон. Же болбосо, жогорку билимдүү физик жылыткычка эмне үчүн ток келбей жаткандыгын аныктоого жөндөмсүз болуп чыккан.
«Физика сабагын окутууда айрым кыйын маселелер» деген китепте «Динамиканы окуу үчүн мектепке «tabula
raca» балдары эмес, кичинекей «аристотелдер» келет. Адегенде эле аларды окутпастан, башкача түшүндүрүү керек жана
мындан эч ким кутулуп кете албайт…» деп жазылган [6, 1996, 47] . Бул сөз өткөн кылымдын орто ченине таандык.
Бүгүнкү күндө өз алдынча окууну ар түрдүү аракеттери аркылуу билим алууга кызыккан окуучунун таанып-билүү активдүүлүгүн жогорулатуу керек. Таанып-билүү жана окутуу процессинде окуучу дагы эле баягыдай «пассивдүү» роль ойноп жатат: мугалимдин айтканын угат, эсине тутат, көз алдына келтирет, ушуларды констанциялайт. Булар - окуучунун
таанышуу жана алгачкы өнүгүү деңгээлин түзөт. Мугалимди калыпка салынган окутуучунун абалына коюуга, маселени
бир гана өңүттө чечүүгө бүгүнкү күндө жол берилбестигин түшүнүү зарыл. Биздин маалыматтык кылымда мугалимге
караганда окуучулар көбүрөөк маалыматка ээ экендигин гана моюнга албастан , окуу процессинде бул билимдерди,
билгичтиктерди пайдаланууга жана татыктуу, конструктивдүү иштөөгө үйрөтүү керек. Фактыга гана көңүл буруу аракети
жетишсиз жана ал иштин жеке жана дифференциялуу формасынын жоктугуна , сабакка жолтоо болууга жана карамакаршылыктарга алып келүүдө. Ал эми окууга болгон умтулуунун жоктугу сабактагы “зеригүүнүн” жыйынтыгы болууда.
Мындай абалдан чыгуунун жолу барбы? Ооба. Ал үчүн бүтүндөй билим берүү тармагында теориялык гана билимдөөгө негизделген академиялык окутуу моделинен баш тартып, тажрыйба аркылуу окутуу моделине өтүү зарыл. Куру
сөз болбош үчүн бул эки моделге салыштырма анализ берели.
Окутуунун моделинин компоненттери- академиялык моделде
тажрыйба аркылуу окутууда
нин айкалышы
1. Тажрыйба
1. Теория
1. Тажрыйба
2. Колдонуу
2. Талдоо
2. Колдонуу
3. Теория
3. Талдоо
3. Теория
4. Тажрыйба
4. Колдонуу
4. Талдоо
Окутуунун моделдери бири-биринен ушул компоненттердин тартиби менен айырмаланат.
 Теория дегенде эмнени түшүнөбүз? Албетте, эрежелерди, закон ченемдүүлүктөрдү, жоболорду, аныктамаларды,теоремаларды, системаларды, формулаларды ж.б түшүнөбүз. Теория негизинен лекция жана семинар сабактарда маалымдалат.
 Колдонуу? Теориялык материалдар конкреттүү мисалдарды, маселелерди чыгарууда, ар кандай көнүгүүлөрдү
аткарууда колдонулат. М: формула конкреттүү мисалдарды, маселелерди чыгарууда, ар кандай көнүгүүлөрдү аткарууда
колдонулат. М: формула конкреттүү маселенин жообун табууда колдонулат. Формуладагы ар бир тамга эмнени туюнтары аныкталып, алар берилген маселедеги тиешелүү маанилер менен алмаштырылат. Натыйжада, окуучунун формуланы
колдоно билгичтиги калыптана баштайт. Бир эле формуланы бир нече жолу колдонгондон кийин, көндүм пайда болот.
Колдонуу негизинен практикалык сабактарда ишке ашырылат.
 Тажрыйба? Тажрыйба - бул билимдин , билгичтиктин жана
көнүмүштүн биримдиги. Мисалы, компьютерде иштөө тажрыйбасы. Адис адегенде компьютер, анын түзүлүш, иштөө принциптери жана башкалары менен таанышат . Андан кийин алган теориялык билимдерин компьютерде иштеп
жатканда колдонот. Ошентип, билгичтик калыптанат. Теориялык билимди колдонуунун бир нече жолу кайталанышынын натыйжасында көндүм пайда болот. Жыйынтыгында компьютерди пайдалануу тажрыйбасы калыптанып өнүгөт.
 Талдоо? Ээ болгон билимдин колдонулушу - көндүмдүн калыптанышына, ал эми көндүмдүн пайда болушутажрыйбанын калыптанышына алып келет. Демек, тажрыйба канчалык деңгээлде калыптанганына талдоо жүргүзүү
керек. Талдоонун натыйжасында тажрыйбанын логикалык курамы, калыптаныш этаптары, толуктугу, тактыгы, натыйжалуулугу, рационалдуулугу, массалуулугу аныкталат. Булардын негизинде тапшырмалар (маселелер, көнүгүүлөр, мисалдар) типтештирилет
Академиялык окутуунун максаттары, мазмуну, методдору, формалары жана каражаттары да теориялык гана материалдары өздөштүрүүгө багытталган . Натыйжада, окуучу кандайдыр бир деңгээлде тажрыйбага ээ болот. Бирок практика көрсөткөндөй, тажрыйба окуучунун керектөөсүнө жооп бербейт.
Тажрыйба аркылуу окутуунун максаты - окуучуларда тажрыйбаларды калыптандыруу. Бирок, мында артыкчылык,
практикалык ишмердүүлүккө керектүү билгичтиктерге жана көндүмдөргө берилет. Ишмердүүлүктүн ырааттуулугу, логикалык тартиби, этаптары алдын-ала көрсөтмө түрүндө берилет. Тактап айтканда, ишмердүүлүктүн максаты процесси,каражаттары, келип чыгуучу жыйынтыгын жетекчиликке алып, окутуучу инструкция берет. Окуучулар көрсөтмөнү жетекчиликке алып, ишмердүүлүктү аткарат, ишмердүүлүк аткарылгандан кийин талдоо жүргүзүлөт. Талдоонун натыйжасында коюлган максатка жетүү үчүн кандай эреже, закон жана башка зарылдыгын аныкташат. Андан кийин билимдер,
билгичтиктер жана көндүмдөр катышкан тажрыйбаны колдонуу талданат. Кырдаалдар, проблемалар, маселелер, көнүгүүлөр
типтештирилет.
Окуучулардын активдүүлүгү жана алардын окууга болгон жоопкерчилиги өзүнөн-өзү пайда болбойт, ага мугалим
демилге көтөрүшү керек. Бүгүнкү күндө “Менин башымдагы кино”, “Пазылдар”, “Чыгармачылык кат”, “Сабак уста-
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кана” ж.б. көптөгөн окутуу ыкмаларын пайдаланган практик - мугалимдер окуу мектеп окуучулары үчүн кызыктуу
боло баштаганын, окууга болгон умтулуу жогорулап жатканын белгилешти. Анткени, мындай окутуу формасын киргизүү сабакта ролдун алмашуусуна алып келет. Демек, мугалимдин активдүүлүгү окуучуга өтөт: окуучу “активдүү окуучу” – катары чыгат, ал эми мугалим “көрүүчү- активдүү байкоочу” болуп калат.
Мындай окуу - мугалимдер үчүн класс менен иштөөдө дайыма ички социалдык контексттен келип чыккан чыгармачыл, активдүү, конструктивдүү жеке иш. Ошондуктан, сабакка чейин окутуу үчүн маанай, абал түзүү маанилүү. Муну менен катар окуучулардын жашоосу, окуусу өз күчүнүн жыйынтыгы экендигин билүүгө үйрөнүшөт. Окууну мындай түшүнүү – окуучулар үчүн абдан маанилүү. Алар билимди өз алдынча өздөштүрүүгө, өз алдынча чечим кабыл алууга жана
бүтүндөй жашоосунда керек боло турган өзү кабыл алган чечимдерине – компетенцияларына карата жооп берүүгө үйрөнүшү керек.
Бүгүнкү сабакта окуучу активдүү болушу үчүн мугалимдин ролу абдан маанилүү . Анткени, алардын алдына жаңы милдет – сабакка чейин аны даярдоо аркылуу сабакта өзгөчө педагогикалык мамилени түзө билүү менен класстагы баардык окуучуларды активдештирүү. Ошондой эле сабак системасын жакшыртуу, сабактын кемчиликтерин жоё
турган окуу иштерин уюштуруу жана формаларын издөө. Сабакта окуучулардын ролуна , позициясына карата мугалимдердин мамилесинин өзгөрүүсү, баардык окуучуну педагогикалык процесстин субүектиси катары кабыл алуу окуучуларды активдештирүү болуп саналат.
Януш Корчак сыяктуу гуманист да: “Менимче, баланын талашсыз укугу – оз оюн айтуу. Ал жөнүндө биздин талкууда жана сүйлөшүүлөргө активдүү катышууда эмне биринчи деген түшүнүк дагы эле тактала элек. Качан биз анын
сыйына жана ишенимине арзыганда, ошондо ал бизге ишенип , өзүнүн укугу эмне экенин айтат, ошондо табышмак да,
катачылык да азаят”- деп мойнуна алган [2, 1980, 10]. Ошондуктан мугалим өз кесибинен улам, окуучуга эмне керек
экенин, кереги жок экенин, эмнени жаттаарын, эмне экинчи орунда экендигин билиши керек.
Дүйнөлүк педагогикалык адабиятта чыгармачылык идеясы, жаңыча педагогикалык технологияларды ХХ кылымдын
ортосунда өз ордун тапты десек жаңылышпайбыз. Башкача айтканда чеберчилик сабагы, долбоор түзүү сабагы, таяныч
карталарын колдонуу, күндөлүктөр жазуу, портфолио жүргүзүү жана башка ушул сыяктуу жаңыча педагогикалык мамилелерди жаратууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Демек мындай окутуу процессин уюштуруу төмөндөгүлөрдү талап кылат:
- окуучулардын активдүүлүгүн;
- окуучунун жеке жашоо тажрыйбасын эске алуу менен дискуссия өткөрүү;
- зарыл болгондо сабакта ролду алмаштыруу : окуучу “актер”,ал эми мугалим болсо көрүүчү болот;
- рефлексияларды жүргүзүү, б.а. кайчылаш көзөмөл, кайчылаш байланыш ж.б.
Окуучулардын жекече тажрыйбасына багытталган активдүү окутуу концепциясынын пайдалуулугу төмөндөгүлөрдөн көрүнөт:
1. Активдүү окутуунун негизги идеясы жана окутуунун максатынын бири – топто окуучунун жеке өзү ишке ашырууга умтулуусунда турат.
2. Окуучулардын ички умтулуусу жогорулайт жана окутуу процессине активдүү катышуусу мугалимдин мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө жардам берет. Активдүү окутуу ыкмалары: максатка жетүүгө шарт түзгөндүктөн өзгөчө натыйжалуу
болуп саналат.
- алган билимдерди практика жүзүндө колдонуу
- билгениңди жана үйрөнгөнүңдү, жекече турмуштук билимди жана ой жүгүртүүнү өнүктүрүү
- көзөмөлдөөгө, үйрөнүүгө, окутууга карата мамилелерди оң жагына өзгөртүү
3. Мугалимдин окутуу стили өзгөрөт. Ал окуучуларга карата сый мамиле жасоо менен активдүү угуучу болот жана
окуучуларды өз алдынча инсан жана өнөктөш катары кабыл алат, эмоционалдуулуктун жогорку деңгээлин көрсөтөт.
4. Ар бир окуучу кабыл алууга ылайык келген маанилүү мамилелердин деңгээли п.б.
5. Окутуунун жакшы жактарын колдонуу мектеп окуучунун тааны-билүү компитенттүүлүгүн өстүрүүнүн негизги
өбөлгөсү б.э.
Качан гана бала жөн эле угуучу эмес, таанып-билүү процессинин активдүү катышуучусу болгондо өз эмгеги менен
билимге ээ болот жана мындай билим абдан бекем болот.
Активдүү окутууда мугалим сабакта өзү эле сүйлөй бербейт. Мугалимдин жаңыча ролу-модератор, менеджер, фасилитатор. Эми мугалим окуучуларга билим гана бербестен, тартипке гана чакырбастан, каталарын гана оңдобостон чечим кабыл алат. Ал доскада жалгыз турган демилгечи гана болбостон , модератор болгондуктан билимди табуу стратегияларын тааныштырат, кеңеш берет, байкоо жүргүзөт.Ал менеджер катары окуучулардын окуу ишин уюштурат алардын
иш аракетин координациялайт, жетишкен ийгиликтерге комментарий берет жана өзү да педагогикалык ишке катышат.
Ошентип, мугалимдин алдында жаңыча педагогикалык милдеттер турат.
1. Окуучуларды кызыктыруу, сыйлоо;
2. Акылы, жүрөгү жана күч-аракети менен окуу мүмкүнчүлүгүн ачуу, демек эмгек жана эс алууну пландоо;
3. Предмет аралык байланышты сактоо: күч жана акылэмгегин бириктирүү;
4. Окуучуларда кызматташууну, баарлашууну, чыгармачылыкты өнүктүрүү;
5. Өз алдынчалыкты, өзүнө жоопкерчиликти ала билүүнү жана окуучулардын чыр-чатаксыз жүрүм турумун өнүктүрүү;
6. Жетишкен ийгиликтерге жана жекече бүтүргөн ишке карата окуучулардын рефлексиясын ойготуу;
7. Жекече окуу жана эмгектенүү ыкмасын иштеп чыгууга дем берүү;
8. Бир окуу темасынын алкагында ар түрдүү иш аракеттерди айкалыштыруу;
9. Жөндөмдүүлүгүнө карата окуучуларды максаттуу багытталган компетенциясын өнүктүрүү.
Мугалим модератор жана менеджер катары сабак даярдоодо төмөндөгү эрежелерди аткаруусу керек:
1. Сабакты салттуу эмес баштоо
2. Көйгөйлүү маселелерди алып чыгуу, сабакта коюлган максатка ылайык тийиштүү кырдаалдарды түзүү
 Күтүлбөстүк кырдаалы
 Белгисиздик кырдаалы
 Болжолдоо кырдаалы
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 Тандоо кырдаалы
3. Видео жана компьютердик көрсөтмө куралдарын, электрондук окуу куралдарын, интерактивдүү досканы ж.б.
пайдаланат.
4. Индуктивдүү жана дидуктивдүү логикалык схемаларды колдонот. Салт болуп калган схема, таблицалардан чыгып, окуучулардын өздөрүнө плакаттарды берүү менен ар кандай формаларды сунуш кылат, окуучулар тарабынан материалды кабыл алуу жана өздөштүрүү деңгээлин көрсөтө турган баалоо ишин уюштурат.
5. Интерактивдүү окутуунун формаларын, элементтерин : “долбоор жактоо”, “акыл чабуул”, ж.б.у.с. пайдалануу
кыйла натыйжалуу болот.
6. “Өзгөчөлүү элементтер” (үйрөтүүчү интеллектуалдуу көнүгүүлөр, шарждар, эпишраммалар), бүтүндөй класстын
көңүлүн буруу, бир жерге топтоо үчүн же окууга умтулуу жок болгондо, кызыкпаганда, чарчаганда пайдалануу үчүн
кректүү каражаттар болуп саналат.
7. Жекече ишке ашыруу – окуучуларга дифференцияланган кооперативдик мамиле, окуучулардын топтук иш аракеттерин уюштуруу (жуптарда, туруктуу курамдагы топтордо, алмашуу курамындагы топтордо иштөө).
Мында:
1. Сабакта класстагы баардык окуучуларды активдүү ишмердүүлүккө толук тартуу;
2. Сабакта пайда болгон альтернативаны жана көп пикирдүүлүктү колдоо;
3. Төмөндөгүдөй критерийлер боюнча окуучуларды педагогикалык негизде дифференциялоо: окуу мүмкүнчүлүктөрү, кызыкчылыктары, кунт коюусу, ой жүгүртүү мүнөзү ж.б.
8. Сабактын түрүн тандап алуу окуу планынын мүмкүнчүлүгүнө, маанисине окуучулардын окууга болгон умтулуусуна , жана деңгээлине байланыштуу болот. Сабактын максатына жана темасына жараша төмөндөгүдөй түрүн мисалга алсак болот: ролдуу оюн, саякаттоо, инеграциялык сабак ж.б. колдонуу. Мында предметти үйрөнүүгө карата умтулууларын ойготуу, активдүүлүгүн,чыгармачылыгын өнүктүрүү б.с.
9. Оюндар (ролдук, имитациялык, дидактикалык) төмөнкү класстын окуучуларын гана эмес жогорку класстын
окуучуларына да колдонуу керек. Себеби, оюн аркалуу жашоо турмуштагы зарылчылык жана өнүгүү үчүн шарт болуп саналат. Ошол эле учурда оюндар аркылуу өз ара мамилелеринин мыйзамын үйрөнүшөт, интеллектуалдык жана моралдык катары кызмат кылат. “Мемори”, “Пазлдарды куроо”, “Мен киммин, тапчы” деген оюндар дидактикалык катары
сунушталат.
Булар бала бакчадан башталып, мугалимдердин билимин жогорулатууга чейин кеңири колдонулат.
Активдүү окутууда өтүлгөн темаларды кайталоо (бир главаны) үчүн «Долбоор жактоо» ыкмасын колдонуп сабак өтүү
эң эффективдүү. Себеби, бир нече темаларды бириктирүү менен сабак өтүүдө мурунку өтүлгөн тема менен кийинки теманын ортосундагы байланышты чыңдоодо чоң таасирин тийгизет.
Активдүү окутуу менен активдүү окуучу болуш үчүн сиздерге сунушталуучу бир сабактын үлгүсү
Предмети: Физика
Классы: 11
Тема: «Электромагниттик толкундар»
Сабактын тиби: +түлгөн материалды толуктоо , жалпылоо жана системага келтирүү сабагы.
Колдонулуучу усулдар: долбоор жактоо, жекече, жупта, топто иштөө, көрсөтмөлүүлүк, эссе
Баалоо ыкмалары: өзүн-өзү, бири-бирин баалоо, бет ачаар,
Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, интернет булактары, акылдуу доска. маркер, А4, ватман, скотч,
Сабактын максаты (күтүлүүчү натыйжа)

Көрсөткүчтөр

Билим берүүчүлүк:
Электромагниттик толкундар боюнча кеңири маалыматка ээ
болушат.
+нүктүрүүчүлүк: Электромагниттик толкундардын пайда болушун, алынышын, жаратылышын, диапозондорун, түрлөрүн,
радионун ачылышын, колдонулушун, нурлардын зыяндуу жана
пайдалуу жактары жөнүндө алган маалыматтары толукталат.
Тарбия берүүчүлүк: Жекече, жупта, топто иштөө менен өзүнөзү, бири-бирин баалоого үйрөнүшөт.

Теманы толук окуп, түшүнгөндөрүн кайра айтып бере
алышса;

Сабактын жүрүшү

Түшүндүрмөлөр
Окуучулар өз алдынча буга чейинки өтүлгөн темалар
боюнча билгендерин эстерине салышып эссе жазышат.

Уюштуруу. Жагымдуу маанай жаратуу.

Электромагниттик толкундар жөнүндө эссе жазып, тема
боюнча жаралган суроолорго
жооп берип, презентациялай алышса.
Оюн тартынбастан эркин айтып, жыйынтык чыгарып,
баалай алышса.

«Электромагниттик толкундар» деген темада эссе жаз.

(а,б) « Эки жылдыз, бир каалоо» ыкмасын колдонуу
менен

Эсселерин кошунасы менен алмашып окушуп, бири-биринин
иштерине баалоо жүргүзүшөт.

«Тур галерея» ыкмасы колдонулат.
(бири-бирин, өзүн-өзү баалоо жүрөт).

Жазылган эссенин бардыгы стенага илинет,
жакшы деген бир эссени окушат.

Окуучулар түзгөн суроолдорду мугалим доскага жазат.
Теманын негизинде эсседе камтылбай калган маалыматтар жөнүндө мугалим багыт берип турат.
Жазылган суроолор боюнча кошунасы менен ой
бөлүшүп, толукташат.
(а,б,в) Ар бир жуптан берилген бирден суроону мугалим доскага жазат.

Эссенин негизинде топто экиден суроо түзүшөт.
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Доскага жазылган суроолорду талдоо (классификациялоо),

Маанилери бири- бирине жакын
тирүү керек. ( , -, *,)

суроолорду бирик-

1. Кандай толкундарды электромагниттик толкундар деп атайбыз?
2. Электромагниттик толкундардын жаратылышы кандай?3.
Электромагниттик толкундар кандай диапозондо жайгашышат?4.
Электромагниттик толкундар кимдер тарабынан ачылып,
негизделген?
5. Электромагниттик толкундардын пайдалуу жактары кайсылар? *
6. Электромагниттик толкундардын зыяндуу жактары кайсылар? *

Бирдей белгиде белгиленген(классификацияланган)
суроолордун санына жараша окуучуларды топторго
бөлүп алсак болот.
(а,б,в) Ар бир кичи топко суроолорду бөлүштүрүп
беребиз.Ал суроолорго жооп жазууда, кааласа сүрөт
менен да чагыл-дырса болот.
(а,б,) Ар бир топтон окуучулар чыгып, берилген суроону жакташат.
«Бет ачаар»
Жактап бүткөндө жактоочуга же топко 2ден ашык суроо берилбейт.
Үй тапшырмасын аткарууда окуучу изденет, башка
бирөөлөр менен баарлашууга туура келет, себеби
билбегендерин суроого мажбур болот.

Үйгө тапшырма: Кээ бир чечилбей калган суроолор үйгө
тапшырмага берилет.

Окуучулардын сунуш, пикири.
Аңгемелешүү
Бири-бирин жана өзүн-өзү баалоо.

Жыйынтыктоо:
Кимдер активдүү иштей алышты?
Эмнени билүү маанилүү болду?
Кимдерге баа койсок болот?
+зүңөрдү кандай баалайсыңар?
Адабияттар
1. О.Т.Абдылдаев «Электромагнетизм» Физика жана техника багытындагы жогорку окуу жайларынын студ.үчүн окуу куралы -2бас. Б.: 2009. -427 б.
2. Корчак Я. А.,1980-ж.,10-бет;
3. Койнова-Цёльнер Ю.В. «Башталгыч мектепте активдүү окутуунун педагогикалык технологиялары»-Б.: 2014;
4. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев Физика 11 «Мектеп» басмасы, 1988-жылы кайра иштелгенинен кыргызчага которулду. Которгондор: Т.Карашев, Ж.Ибраимов, Ө.Шаршекеев;
5. Ө.Саалаев «Интерактивдүү усулдарды пайдаланууда жана сабакта ишти уюштурууда мугалимдин ролу» мугалимдер
үчүн. 2-бөлүм. Бишкек -2014;
6. Т.В.Флмина «Мугалимге- планетанын озон катмары жөнүндө» Окуу-метод.курал. –Б.: 2009 -64 б.;
7. Шифрин Ф.Ш. 1996-ж.47-бет.
_______________
КЕЛЕЧЕКТЕГИ МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ ПЕДАГОГДОРДУН УЛУТТУК МУЗЫКАГА КЫЗЫГУУСУН
КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ
Муратова А.М.
Муратова Айнура Муратовна – улук окутуучу, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Аннотация: Макалада келечектеги мектепке чейинки педагогдорду даярдоодо эстетикалык билим берүүдө улуттук музыкага кызыгууларын калыптандыруучу педагогикалык шарттар улуттук музыкалардын мисалы менен берилди.
Түйүндүү сөздөр: улуттук музыка, педагогикалык шарттар, ыкмалар, угуу, ырдоо, аткаруу, музыкалык-ритмикалык кыймылдар, музыкалык ишмердүүлүк.
Коомдун жаңыланып күндөн-күнгө өсүшү менен жөн гана билимдүү келечек ээлерин тарбиялабастан, ошол эле учурда жан дүйнөсү бай, ата-баба мурастарын ыйык тутуп, баалап, байытып, сактап, чыгармачылык менен өстүрүп, кайрадан
жаш муундарга өткөрүп берүүчү кесип ээлерин тарбиялоо учурдун талабы.
Бул талапка жооп берүүчү келечек мектепке чейинки педагог өзүнүн теоретикалык жана практикалык негиздеги
ишмердүүлүгүндө үзгүлтүксүз, системалуу түрдө улуттук маданий мурастарды сактап, баалоону ишке ашыра алышы керек.
Улуттук маданий баалуу мурастардын ичинен келечектеги мектепке чейинки педагогдордун улуттук музыкага кызыгуусун калыптандыруунун негизи – бул улуттук музыка боюнча өз билимин ар тараптан тереңдетип, изденип билим алуусу
жана аларды чыгармачылык менен пайдаланып, чыгармачыл, активдүү кесипкөй болуп калыптанышы.
Азыркы заманбап билим берүүнүн негизги шарттары төмөнкүлөр:
1. Студенттин инсандыгын өнүктүрүүдөгү ишмердүүлүктүн ролун аныктоо;
2. Жалпы педагогикалык методдору илимий-изилдөөчүлүк маселелерди чечүү жолдорду колдонуу жана байкоо, сурамжылоо методу, ошондой эле педагогикалык эксперимент.
Келечектеги мектепке чейинки педагогдордун улуттук музыкага кызыгуусун калыптандырууда музыкалык тарбия берүүнүн түрдүү ыкмалары, жалпы педагогикалык ыкмалар колдонулат. Музыкалык билим берүүдөгү ыкмалар бир катар
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өзгөчөлүккө ээ. Иштөө тажрыйбасы көрсөткөндөй студенттердин чыгармачылыгын өнүктүрүү боюнча сабактар эки багыт боюнча жүргүзүлөт.
1. Жалпы активдүү ой жүгүртүү ишмердүүлүктү уюштуруу;
2. Жекече чыгармачылыкты өз алдынча ишке ашыруу.
Жалпы активдүү ой жүгүртүү методикасы баарыдан мурда чыгармачылыктагы таймашууну билдирет. Бул болсо студенттерге бири-бирин угуу, баарын бул процесске катыштыруу, башка студенттердин идеяларын ортого салуу мүмкүнчүлүгүн берет. Бирок, жакшы адисти даярдоодо жалпы активдүү ой жүгүртүү жетишсиз, анткени студенттин лидер болуусу керек эмеспи. Практика көрсөткөндөй, өз алдынча иштерди жекече уюштуруу – окутуу процессинин интенсивдүүлүгүн жогорулатуу, келечектеги адистердин сапатын жогорулатуунун негизги каражаттарынын бири.
Музыкалык билим берүүдөгү музыкалык ыкмалар келечек мектепке чейинки педагогдун чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу менен бирге, келечекте бала бакчадагы балдардын музыкалык-эстетикалык багытта билимдеринин калыптанышына да шарт түзөт. Бала бакчадагы балдардын музыкалык билими үстүртөн болсо да, улам тереңдеп, музыканы кабыл алуусу, музыкага болгон баалоо мамилеси өзгөрөт, андыктан мектепке чейинки педагог балдарын талабын ишке ашыруу үчүн музыкалык тарбия берүүнүн ыкмаларын жакшы билүүсү зарыл. Негизинен педагогика илиминдеги негизги үч ыкма музыкалык билим жана тарбия берүү процессинде да негизги орунда: көрсөтмөлүү ыкма,оозеки айтып берүү
ыкмасы жана практикалык ыкма, окутуунун ыкмалары бири-бирин ар тараптан толуктап турат. Музыкалык тарбия берүүдө
оозеки айтып берүү, көрсөтмөлүү, практикалык ыкманы проблемалык учурларды түзүү менен бир эле учурда колдонуп,
айрым бир учурларда ар бирин өз алдынча колдонсо болот.
Көрсөтмөлүү ыкма музыкалык тарбия берүүдө эки түргө бөлүнөт: көрсөтмөлүү-угуу ыкмасы жана көрсөтмөлүү-көрүү
ыкмасы.
Көрсөтмөлүү-угуу ыкмасы музыкалык тарбия берүүдө негизги ыкма болуп эсептелет, себеби музыканы угуусуз кабыл алуу мүмкүн эмес, музыкалык чыгарманы угуу бул ыкманын негизи. Уктурулган музыкалык чыгарма эң жогорку көркөм деңгээлде аткарылышы зарыл, себеби угуучунун сезимдик кабыл алуусуна таасир берүүсү керек, себеби музыка сезимдердин тили.
Көрсөтмөлүү-көрүү ыкмасы (сүрөттөр, түстүү карточкалар, пейзаждар, картиналар ж.б.) музыкалык аспаптар, топтор, чыгармачыл инсандар, ырчы-чоорчулар менен тааныштыруу жана угулган чыгарманы сезимдик кабыл алууну өөрчүтүү максатында колдонулат. Бул эки ыкма бири-бирин толуктап туруусу зарыл.
Оозеки айтып берүү ыкмасы педагогика илиминде негизги орунда жана педагогдун түшүндүрүүсү менен берилет.
Музыкалык тарбия берүүдө да негизги орунда. Оозеки айтып берүүдө педагогдун сөзү жөнөкөй, турмуштук сөздөр менен
эмес, “сыйкырдуу” ар бир угуучунун көңүлүн бурдурган кызыктуу маалыматтар менен камтылып, педагогикалык этиканын
нормасында,сабаттуу, көркөм, чоң педагогикалык чеберчилик менен болушу зарыл. Музыканын мүнөзүн ачып берүүдө
(шайыр, шаңдуу,кайгылуу, муңдуу, чечкиндүү ж.б.) педагог музыканын мүнөзүн сөз аркылуу бере алуусу да керек.
Практикалык ыкма да музыкалык билим берүүдө негизги орунда. Бул ыкма аркылуу аткаруучулук ишмердүүлүк –
ырдоонун ар кандай ыкмаларын, аспаптарда ойноо жөндөмдөрүн, музыкалык-ритмикалык кыймылдарды аткаруу ыкмаларын, башкача айтканда бала бакчада балдардын музыкалык ишмердүүлүгүн ишке ашыруунун негизи. Мисалы, практикалык
ыкма аркылуу педагог студенттерге ырдоо ыкмаларын - туура дем алуудан тартып, үн пайда кылуу, дикция, интонация, ар
кандай аткаруу манералары, музыкалык көркөм каражаттарды колдонуп, музыкалык чыгармаларды кооздоп аткаруу көндүмдөрүн калыптандыра алат.
Музыкалык билим жана тарбия берүү аркылуу келечек мектепке чейинки педагогдорун чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруудапедагогдун негизги милдети – студенттин чыгармачылык жөндөмдүн ойготуу.
Башкача айтканда, педагог келечекте балдардын чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү боюнча иш алып бара турган
кесип ээлерин – адистерди тарбиялоо.
Себеби, музыка адамдын нравалык сапаттарынын калыптанышына чоң таасир берерин ата-бабаларыбыз мурунтадан бери
эле белгилеп келишкен. Музыка искусствонун адам баласына чоң таасир берчү, сезимдерин ойготуучу өзгөчө түрү. Байыркы
грек философу Платон «туура тандалып алынган ритм жана гармония адамдын сезимдеринин кылын чертип, туура жолго багыттайт», - деп айткан. Философ Платондун оюн Аристотель мындай деп уланткан: «музыка жан дүйнөгө рахат тартуулагандан сырткары дагы эң бийик максат аткарат, ал адамдын жүрүм-туруму менен психикасына чоң таасир берет», демек музыка биздин моралдык сапаттарыбыздын калыптанышында да роль ойнойт.
Келечек мектепке чейинки педагогдордун улуттук музыкага кызыгуусун калыптандырууда бала бакчадагы балдардын
музыкалык ишмердүүлүгүнүн негизги бөлүктөрүнө таянып иш алып барабыз. Ал үчүн аларбалдардын музыкалык ишмердүүлүн жакшы өздөштүрүп, билүүсү зарыл, алар:
Музыка угуу. Бала бакчада музыкалык тарбия берүү теориясы жана методикасы курсун окутууда эң башкы ишмердүүлүк – музыка угуу ишмердүүлүк болуп эсептелет, бул ишмердүүлүк бардык музыкалык ишмердүүлүктүн процессинде
коштолот. Мисалы, ырды ырдаш үчүн да, музыкалык-ритмикалык кыймылдарды жасоодо да, музыкалык аспаптарда ойноо
үчүн эң биринчи музыканы угуу зарыл, бирок ошондой болсо да музыка угуу өз алдынча ишмердүүлүк болуп эсептелет.
Музыка угуу татаал процеес, анын негизинде музыканын маани-маңызын угуп, сезип, туюу жатат. Музыка угуу музыканын маанайын сезүү менен чектелбейт, ал ошол чыгарманын идеясын уга билүүдө. Музыка көптөгөн көркөм каражаттардын негизинде таасир берет (ладдык түзүлүш, динамикалык белгилер, темп, ритм, тембр, добуш, обон, аспаптык жана аваздык аткаруу).
Музыкалык тарбия берүү курсунда музыка уктурууда кыргыз элдик музыканын казынасынын аспаптык да, аваздык да
бөлүгүн колдонсок болот. Музыка уктуруу процессинде биз эки ишти бирдей алып кетүүбүз зарыл, биринчиси, музыка уктуруу, анын жаралыш тарыхы жөнүндө, кандай музыка, кайсы аспап үчүн жазылганы менен тааныштырсак,экинчиси, бул
музыка аткарылган аспап менен тааныштыруу. Студенттердин улуттук музыкага кызыгуусун калыптандыруу үчүн ар түрдүү формадагы жана жанрдагы музыкалык чыгармаларды уктуруп, ага талдоо жүргүзүү.
Уктурууга каралган “Тагылдыр Тоо” элдик күүнү талдап көрөлү. Бул күүнү уктурардын алдында кыргыз элдик аспабы
темир ооз комуз менен тааныштырып, үн чыгаруу ыкмаларын көрсөтүп, студенттердин түшүнүгү кеңейтилет. Андан соң
күү толук уктурулуп, музыкалык мүнөздөмө берилет.
Комуз күүлөрүн уктурууда салттык, программалуу жана айтым күүлөр уктурулат. Комуз күүлөрүндө элдин бүткүл
турмушу, кайгы-капасы, эрдиги, кубанычы, каада-салты, ой-санаасы, тунук махабаты, асыл касиеттери камтылган. Комуз
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күүлөрүн уктурууда күүнүн жаралыш тарыхын, программасын,комуздун толгоо ыкмасын,аткаруу ыкмаларын айтып берип,
андан соң уктуруу керек.
Музыка уктурууда негизги милдет, мейли обон же күү болсун – эң башкысы музыканын мазмунун, анын мүнөзүн,
идеясын ачуу болуп саналат. Ы. Туманов “Кара тулпар” (Паравоз) күүсү, бул жерде окутуучунун жакшы кириш сөзү керек,
себеби күүнү жакшы элестетүү менен кабыл алганга жардам берет. Күүдө колдонулган көркөм каражаттардын бардыгы
студенттерге паравоздун ордунан жылгандан тартып токтогонго чейинки кыймылынын баарын көз алдына тартуулап турат.
Ырдоо аркылуу музыканын мүнөзүн ачып берүү. Бул ыкма вокалдык жана хордук ыкмаларды терең өздөштүрүүгө
жардам берет. Ырдоо учурунда үн байламталарынын назиктигине көңүл буруп,ар бир студенттин үнүнүн мүмкүнчүлүгүн,
дем алуунун тууралыгын эске алуу менен артикуляциялык туура иштөө аркылуу ар кандай интоннацияларды жасоо каралган. Ырдоо ишмердүүлүгүнүн маанилүү жагы бул музыкалык тарбия жана билим берүүнүн бардык формасын өзүнө камтыйт: ырды аткаруу, музыкалык сабат, музыканы угуу, импровизациялоо, жөнөкөй музыкалык аспаптарда коштоп ырдоо.
Кыргыз элдик ырларын ырдоо көнүгүүлөрдү жасоодо “Шырылдаң”, “Бекбекей”, “Селкинчек”, “Бешик ырлары”, “ Жарамазан”, “Оп, майда”, балдар ырлары “Турумтай”, “Беш көкүл”, “Жетим тай”, “Торпогум”, “Көпөлөк”, “Каак, каак, каргалар”
элдик ырларды пайдаланып ырдатса болот, себеби бул ырлар дем алууну өстүрүүгө жана ошондой эле ырдоо ыкмаларынын ар
кандай түрлөрүн үйрөнүүгө жардам берет. Мисалы, “Бекбекей” созулуңку мүнөздө, legato ырдалып, дем алууну туура пайдаланууну үйрөтсө, ал эми “Шырылдаң” ойноок, шок мүнөздө, staccato ырдалып, дикцияны, интонацияны калыптандырат.
Аткаруучулук ишмердүүлүктүн экинчи түрү – музыкалык-ритмикалык кыймылдарды жасоо, бул ишмердүүлүктө
музыканын маани-маңызы, мүнөзү кыймыл – бий аркылуу берилет. Ритмикалык кыймылдарды ар кандай дене тарбиялык
көнүгүүлөр, бийдин түрлөрү, сюжеттик-образдык кыймылдар түзөт.
Элдик күү “Саринжи Бөкөй”. Биринчи музыка
уктурулат, анализдөөгө бир аз убакыт берилет, музыкага салыштыруу ирээтинде сөз менен музыканын көркөм каражаттарын пайдалануу аркылуу мүнөздөмө беребиз, мисалы, шаңдуу, чечкиндүү, ылдам темпте,жогорку бийиктикте, мунун негизинде чыгарманын аннотациясы келип чыгат. Кайрадан музыка коюлуп, ар ким өз алдынча ритмикалык кыймылдарды жасашат, бул жерде ар ким өз чыгармачылык жөндөмүнө жараша аракет кылат. Музыка кайрадан коюлуп ритмикалык кыймылды бир калыпта, бир темпте жасаганга аракет кылабыз. Ушул сыяктуу эле “ Кыргыз көчү”, “ Боз салкын” ж.б. күүлөргө
да музыкалык-ритмикалык кыймылдарды жасап, ал аркылуу чыгарманын аннотациясын жазып, музыкалык образды кыймыл аркылуу берсек болот. Мындай иш аркылуу студенттердин чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өстүрүүгө чоң салым кошулуп, музыканы талдап кабыл алуу, угуу мүмкүнчүлүгү тереңдеп, улуттук музыкага кызыгуусу артат.
Музыкалык-ритмикалык ишмердүүлүк синтездүү процесс болгондуктан көркөм-чыгармачыл процесс бир нече фазадан турат: даярдануучу, изденүүчү жана аткаруучу:
- даярдануучу фазада ойлонуп, музыканы активдүү, кунт коюу менен угуу, ролдорду бөлүштүрүү;- изденүүчү фазада көркөм каражаттарды колдонуп, ар кандай кыймылдарды ойлоп таап, ритмикалык сүрөттөрдү тартуу;
- аткаруучу фазада ойлоп табылган музыкалык-ритмикалык бий көркөм аткарылат.
Музыканын мүнөзүн тактилдик сезүү: (баланын колу тарбиячынын же бири-биринин колун кармоо). Бул ыкма
кенже жаштагы тарбиялануучуга музыканын көркөмдүгүн сезип терең кабыл алуусуна жардам берет (И.В.Груздова). Студенттерге музыкалык чыгармалардын аттары жазылган карточкалар берилет. Карточкаларда студенттерге тааныш музыкалар жазылган: «Шырылдаң», «Бекбекей», «Бешик ыры», «Оп, майда», «Жарамазан», «Кыргыз көчү», «Саадак какты», “Эргиме» ж.б.
Группа алдын ала эки топко бөлүнөт. Биринчи студент экинчи студенттин колун кармап, уктурулуп аткан музыканын мүнөзүнө жараша ритмикалык кыймыл жасайт, мисалы, марш мүнөзүндөгү музыка болсо, марш мүнөздүү чечкиндүү кыймыл. Ал эми
экинчи студент музыканын мүнөзүн сезим аркылуу мүнөздөйт. Музыка тандоодо эки мүнөздөгү музыка тандалышы керек.
Назик, созулуңку жана катуу, күчтүү сезим берилген музыка сезимдик жана тактилдик кабыл алууну тереңдетет.
Сөз аркылуу музыканын мүнөзүн ачуу (музыканын мүнөзүн түшүндүрүү, сөз – образ) – бул ыкма негизи универсалдуу мүнөзгө ээ. Айтып берүү ыкмасы аркылуу студенттерге музыкалык чыгарманы терең сезип кабыл алууга, мүнөзүн,
музыкадагы маанайды аныктоого жана музыкалык образ түзүүгө жардам берет. Музыкалык тарбия берүүдө жөнөкөй турмуштук сөз эмес, образдуу, педагогикалык чеберчилик менен иш алып баруу зарыл. В.А. Сухомлинский: «Сөз жүрөктүн
назик кылдарын чертип туруусу керек. Музыканы түшүндүрүүдө сөз аркылуу поэзиянын сыйкырдуу куюлушкан ыргактары
туюлуп турсун», - деп белгилеген.
Мисалы, Ы. Тумановдун « Боз салкын» күүсүн талдап көрөлү, күү толугу менен уктурулат. Андан соң студенттер ар
ким өзүнүн күүнү угуп атканда кандай сезимде болгонун жана эмнени элестеткенин, кандай мүнөздө жазылган музыка экенин айтып беришет. Күүнүн сюжети: «Күү жай темпте башталат, жайкы таң жаңы атып, кыз-келиндер жумушка баратат.
Күн улам көтөрүлүп,айлана бүт ойгонуп, куштар сайрап, иш шаңы кызый баштайт. Күүнүн мүнөзү да шаңкылдап, шайдоот
мүнөздө. Шаңга толгон кыз-келиндер эмгектенип, чарчоо тартып, күн кечтей баштайт. Күүнүн шаңы да акырындап жайлап,
коңур добуш менен жай терип чертүү менен угулат».
“Кер-Өзөн» күүсү уктурулат. Күүгө мүнөздөмө берүүдө жаратылыш менен салыштырат, жай мезгилиндеги жаратылыштын эң кооз, өзөндөрдө суу толуп аккан мезгили.
Музыканын мүнөзүн аспаптын тембри аркылуу ачып берүү, студенттер лекциялык сабакта кыргыз элдик аспаптарында ойноп аткарылган музыкалык чыгармалар менен таанышып, угушкан, комуз күүлөрү, сыбызгыда, чопо чоордо, кыл
кыякта, ооз комузда аткарылган чыгармалар. Бул аспаптардын тембрдик өзгөчөлүктөрүн айырмалай алышат. «Кер Өзөн»
чыгармасы кыл кыяк, чопо чоор, сыбызгы менен, ал эми А. Огонбаевдин «Эсимде» чыгармасы чопо чоор, сыбызгы, урма аспап
аса таяк менен аткарылган. Студенттер бир нече музыкалык аспаптын тембри аркылуу музыканын мүнөзүн ачып берүүсү
керек. Бул ыкманы колдонуу аркылуу студенттердин кыргыз элдик музыкалык аспаптары менен таанышуусун бекемдеп, алардын тембрдик өзгөчөлүктөрүн эске тутуп, жана аспаптык элдик музыканын жанрлары, формалары менен таанышышат.
Түстөр аркылуу музыканын мүнөзүн ачып берүү, бул ыкманы чыгармалардын карама-каршылыгын баамдоо үчүн
колдонулат. Иш алып баруу үчүн контрасттуу түстөгү карточкалар керек, студенттерге музыканын мүнөзүн ачуу үчүн ар
кандай түстөрдү колдонуу мүмкүнчүлүгү түшүндүрүлөт.
«Селкинчек» ыры жана салттык ыр кошоктон үзүндү уктурулат. Буга чейин уктурулган чыгармага сөз менен мүнөздөмө берсек азыр түстөр аркылуу музыканын мүнөзүн ачып беребиз. Музыка уктурулганда студенттер музыканын мүнөзүнө
жараша карточкалар менен иштегенди үйрөнүшөт, мисалы, шайыр, шаңдуу музыкага – кызыл,назик музыка – кызгылтым,
табышмактуу музыка – фиолетовый, кардуу музыка – көк , жайдары, көңүлдүү музыка – жашыл түс берилет.
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Искусствонун жанрлары аркылуу музыканын мүнөзүн ачып берүү (музыка, сүрөт искусствосу жана адабият)
бул ыкманы колдонууда студенттер кыргыз элдик музыкадан тандап, музыкага жараша адабий материал, поэзия түрмөктөрүнөн жана аны сүрөт менен толуктай турган картиналарды топтошот. Бул иште да студенттерди эки топко бөлүп
иштейбиз, биринчи топ адабий чыгарма сунуштайт, ал эми экинчи топ ага жараша музыканы тандап, сүрөт тартышат же
элестетүү аркылуу айтып беришет. Мисалы, К. Орозовдун «Кара Өзгөй» күүсүн талдап көрөлү. Күүнүн сюжети: эртең менен эрте туруп эшикке чыккан Карамолдо уй саап аткан келинди көрөт, уй келинди кыйнап, тээп, басып кетип, сүттү төгүп
саадырбай баса берет, аны карап «кара өзгөй уй тура» - деп ойлонуп коёт. Кийин мына ушул сюжеттин негизинде «Кара
Өзгөй» күүсү пайда болгон. Азыркы адамдардын жаман мүнөзүн сүрөттөгөн күчтүү сезимде жазылган ыр тандалып, ага
күңүрт түстө тартылган сүрөт сунушталат.
А. Огомбаедин «Ак тамак, көк тамак» күүсүнө А. Осмоновдун «Ата Журт» ырын жана ага кыргыз жергесинин керемет
жаратылышын чагылдырган сүрөт колдонсок болот. Күүнүн сюжетинде ак чымчык менен көк чымчыктын жылуу жакка
учуп кетүү айтышы берилет, бирок ата журтту таштап кетүү кыйын болот.
Ы. Туманов «Боз салкын» күүсү жана А.
Осмонов «Жеңишбек» поэмасынан үзүндү менен көлдүн сүрөтү.
Ысык-Көл кээде тынч да, кээде толкун,
Толкуса толкунуна тең ортокмун.
Дүйнөдө канча жолдош күтсөм дагы
Бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун.
Бул ыкманы өркүндөтүү аркылуу студенттер сүрөт искусствосунун, адабияттын жана музыканын көркөм каражаттарын таанып билип, колдонуп, искусствонун түрлөрүнө кызыгуулары калыптанат.
“Музыка эмне жөнүндө айтып берет” – мында жашоонун ар кандай шарттарын же жомоктук каармандар, жаратылыш жана ар кандай тарыхый окуялар жөнүндө музыкалык материал тандалып алынып, сезимдик боёктор, музыкалыкритмикалык кыймылдар менен коштолуп берилет. Мисалы, Ы. Тумановдун «Жаш тилек» күүсү.
Бул күүдө жаштардын илим-билим алууга болгон умтулуусу, эңсесүү чагылдырылат. Ар кандай адистикке ээ болуу –
жаштардын тилегин комуз күүсү менен Ыбрай берсе, ал кайрыкты Абдрасул Токтомушев поэзия тилинде мындай чагылдырган:
Көчө бойлоп, кээде ойноп,
Кыт-кыт күлүп, катар жүрүп,
Келе жатты үч бала. Анын бири:
«Чөлгө барып, канал салып,
Суу чыгарып, жер сугарып….» инженер болууну самайт. Катарындагысы:
«Көрөсүң сен, чоңойсом мен,
Москвага барамын, окуп-окуп…
Көз жетпеген… Сонун үйлөр саламын» - деп дегдейт. Үчүнчү жеткинчектин тилеги:
«Мен да толом, учкуч болом,
Көккө тийип, өтө бийик,
Ай алдында, алыс учуу тилегим».
“Музыка кантип айтып берет” – бул музыканын көркөм каражаттары аркылуу берилет, динамикалык белгилер,
staccato, cresc, dim, forte, piano, ритм, лад, темп, интонация, дикция ж.б. Мисалы, элдик музыканын түрдүү жанрларын колдонуп аларда колдонулган көркөм каражаттардын мүнөзүн талдоо. Кайгылуу музыка минордук ладда, ритмикалык сүрөттөр
узун, акырын, оор, салмактуу, жай темпте, ал эми шайыр музыка мажордук ладда, күчтүү сезим менен, шаңдуу ылдам
темпте аткарылат.”Манас” эпосунун айтылыш ыкмасына кайрылса, анда музыканын дээрлик бардык көркөм каражаттары
колдонулган.
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ЖАМААТТЫК ТРЕНИНГДЕР  ОКУТУУНУН ИННОВАЦИЯЛЫК ФОРМАЛАРДЫН БИРИ КАТАРЫНДА
Мутлу А.
Мутлу Акбулут – п.и.к., Ч. Айтматов атындагы «Себат» Кыргыз-Түрк лицейи, Бишкек ш.
Аннотация. Таанып-билүү кызыгуулары – инсандык интегралдык билим алуусу, ал айрым бир психикалык процесстер (интеллектуалдык, эмоционалдык, регулятивдик) менен да, ошол адамдын жалпы дүйнө менен татаал байланышы менен да карымкатышта турат. Ал интеллектуалдык, изденүүчү мүнөздө болот жана инсандык эрки, умтулуулары, үзүрлүү ишмердүүлүгү
менен байланышат. Демек, азыркы дидактикада таанып-билүү кызыгуулары бир нече аспектиден каралат (окуу процесстеги
орду, окууга болгон баланын мотивин ойготуудагы ролу, баланын психологиясы менен байланыштуулугу ж.б.). Окуучунун
таанып-билүү кызыгууларын калыптандыруу окутуу жана тарбия процессин натыйжалуу уюштуруу менен бирге окуучунун
инсандык сапатын калыптандырууга чоң таасирин тийгизет, андыктан аны баланын акыл-эс жактан өсүүсүнүн аккумулятору, башкалар менен баарлаша алуу мүмкүнчүлүгүнүн жана чыгармачылык ишмердүүлүк аракетинин жаратуучусу катары
кароо керек. Андыктан да предметтик мугалимдин милдети – ар дайым окуучуларга таанып-билүүгө кызыгуучу материалдарды сунуштоо, алардын активдүү кызыгууларын ойготуп туруу, демек, ал окуу ишмердүүлүгүнүн эң баалуу мотиви катары
түшүндүрүлөт. Таанып-билүү кызыгуулары калыптануу процессиндеги окуучулар ар дайым активдүү издөөдө, издегенин та-
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бууда жана кандай гана тапшырма болбосун аткарууга даярдыкта турат. Алардын ой жүгүртүүсү, кыялдануусу, интуициясы, тапкычтыгы, баамчылдыгы, көңүл буруусу, негизги ойлоо операциялары (анализ, синтез, абстракциялоо, конкреттештирүү, жекелөө, жалпылоо) улам-улам жогорулоо процессине түшөт.
Аннотация. Познавательные интересы – личностное интегральное образование, они находятся в тесной взаимосвязи и с
некоторыми психическими процессами (интеллектуальными, эмоциональными, регулятивными), и со сложной связью человека с общим миром. Она бывает интеллектуального, поискового характера и связывается с личностной волей, стремлениями, эффективной деятельностью. Значит, познавательные интересы в современной дидактике рассматриваются в
нескольких аспектах (место в учебном процессе, роль в пробуждении интереса ребенка к обучению, связь с психологией
ребенка и др.) Формирование познавательного интереса учащегося вместе с эффективной организацией процесса обучения
и воспитания оказывает огромное влияние на формирование личностных качеств учащихся, поэтому его следует рассматривать как аккумулятор умственного развития ребенка, возможность общаться с другими и создание желания творческой деятельности. В этой связи обязанность учителя-предметника – предложение всегда учащимся материалов познавательного интереса, пробуждение их активного интереса, значит, это объясняется как самый ценный мотив учебной
деятельности. Познавательные интересы ставят учащихся в процессе формирования в такое положение, когда они находятся в состоянии постоянного активного поиска, нахождении того, что ищут и готовности выполнить любое задание.
Их мышление, воображение, интуиция, находчивость, любознательность, внимательность, операции основных мыслей
(анализ, синтез, абстракция, конкретизация, индивидуализация, обобщение) проходит в процессе постепенного увеличения.
Түйүндүү сөздөр: таанып-билүү кызыгуулары, инсандык сапатты калыптандыруу, ойлоо операциялары, жамаатык тренингдер, тренингдин формалары, баалоонун критерийлери, позитивдүү баа, билимди терең өздөштүрүү, предметти окууга мотивин өстүрүү.
Ключевые слова: познавательные интересы, формирование личностных качеств, операции мышления, коллективные тренинги, формы тренинга, критерии оценивания, позитивная оценка, глубокое усвоение знаний, повышение мотивации к изучению предмета.
Жамааттык тренингдер жаңы типтеги мектептердеги окутуунун эң маанилүү инновациялык формалардын бири болуп
саналат. Аларды өткөрүүнүн усулу окуу билиминин таануучулук кызыгууга багытталган абалга окуучуну алып келүүнү
болжолдойт. Азыркы учурда лицейде төмөнкүдөй жамааттык тренингдин формаларын өткөрүү практикаланып жатат.
Суроо-жооп. Бул мурда даярдалган суроолор боюнча окуучуларды фронталдык суроонун натыйжалуу формасы. Көп
сандаган суроолор жана аларды берүүнүн логикасы окуучулардын эс тутумун мобилизациялайт жана негизги түшүнүктүк
байланыштарды бышыктайт.
Ситуациялык анализ. Сабактардын ушул формасы окуучуларга сценарийде жазылган жана мазмуну жагынан келечектеги өз алдынча ишмердикке жакын ситуацияларды ишке ашырууга мүмкүндүк берет.
Дискуссия. Илимий талкуу жүргүзүү маданиятын калыптандыруучу жана проблема боюнча өз көз карашын аргументтүү билдирүү жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө өз позициясын коргоого, социумда өз интеллектуалдык жөндөмдүүлүгүн толук
ишке ашырууга багытталган сабактын формасы.
Тегерек стол. Сабактын структурасы көп жагынан «Дискуссияга» окшош, бирок «тегерек столдун» айырмасы, катышуучуларга жекече көз караштардын көп санда болгонунда.
Ролдук оюн. Жүрүш-туруштун психологиялык тибин шарттаган окуучулардын белгилүү сценарий жана тандап алган
ролдон башат алып өз ара аракеттенүүсүнүн динамикасын берген окуу.
Операциялык оюн. Таануучулук кызыгууну калыптандыруунун негизи болгон моделде жасалган эмгек процессинде
атайын операцияларды аткаруу максатын койгон окуу иш чарасы.
Имитациялык оюн. Бул окуп үйрөнүү оюндарында моделденип жаткан процесстин түзүлүшүн жана максатын көрсөткөн кандайдыр бир жамааттык белгилүү сценарий боюнча жүргүзгөн ишмердиги имитацияланат.
Ишке байланыштуу оюн. Бул окуунун негизинде ар бир катышуучуга белгилүү роль бөлүнгөн педагогикалык ситуацияны моделдөө жолу менен окуучуга сунушталган кандайдыр проблеманы чечүүнүн жолун издөө жатат. Ишке байланыштуу оюндун негизги максаты – анын катышуучуларынын алдына коюлган милдеттерди бул үчүн керектүү ишкердик жана
инсандык сапаттарды актуалдаштыруу аркылуу чечүү.
Чет тилин лицейде үйрөнүү боюнча практикалык курстар үчүн жамааттык тренингдердин төмөнкү типтери иштелип
чыккан.
«Сөздүн жандырмагын тап». Бул окуунун максаты түздөн-түз ассоциацияларды түзүү жолу менен тааныш контекстке
окуп жаткан материалдан кошуу жолу менен материалды көп ирет кайталоо жана жаңы лексикалык материалды окуп үйрөнүү.
Жумуш бригадалык жол менен уюштурулат, ал эми ар бир бригаданын максаты туура которгондугу үчүн чечүүчү сөздөрдү
колдонуу менен 30 жуп сөздөн кем эмес максималдык сандагы кызыктыруучу фишкага(таратып берме материал) ээ болуу.
«Этиштик эстафета». Сабактын максаты – жаңы лексикалык жана грамматикалык материалды (алгачкы бышыктоо)
үйрөнүү, топтук издөө ишмердигинин шартында коммуникативдик ыкмаларды өнүктүрүү, атаандаштыктын шартында аракет
кылууну билүү. Сабакта бригадалык ыкмадагы иш уюштурулат, ар бир бригаданын максаты – окулуп жаткан лексика колдонулган грамматиканын эрежеси боюнча түзүлгөн сүйлөмдөр үчүн максималдык сандагы кызыктыруучу фишкаларды алуу.
Лексикалык-грамматикалык эстафета. Сабактын максаты – жаңы лексикалык жана грамматикалык материалды (алгачкы бышыктоо) окуп үйрөнүү, топтук издөө ишмердигинин шартында коммуникативдик жөндөмдөрдү өнүктүрүү, атаандаштыктын шартында өз көз карашын аргументтөөнү билүү. Иш ошондой эле бригадалык жол менен уюштурулат жана
туура түзүлгөн сүйлөмдөр үчүн максималдык сандагы кызыктыруучу материалдарды алууга багытталган.
Азыркы мезгилге карата окуу процессине даярдоонун ар кандай багытындагы окуучулар үчүн 120га жакын жамааттык
тренингдин сценарийлери киргизилген, ар бир формасын өткөрүү тартиби атайын инструкция менен регламенттелген. Жамааттык тренингдин сценарийлеринин жана аларды өткөрүү усулдарынын сапатын баалоонун төмөнкүдөй критерийлерин
иштеп чыктык:
1. Сценарийдин ички логикалык карама-каршы эместиги жана аны структуралоо.
2. Сценарийдеги сабакты өтүүнүн планын (окутуучунун, окуучулардын аракети) деталдаштыруунун даражасы.
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3. Берилген тематика боюнча жалпы окуу дисциплинасынын мазмунуна негизделип жамааттык тренингдин тибин
өткөрүүнүн максатка ылайыктуулугу.
4. Сабактын предметтик чөйрөсүнүн келечектеги кесиптик ишмердиктин мазмунуна окшоштугу.
5. Инструкциянын талаптарын окутуучулар тарабынан аткаруунун жетишээрлиги.
Биринчи сценарийди иштеп чыгуудан тартып жана жамааттык тренингди өткөрүүнү баштагандан бери бул окутуунун
инновациялык формасын колдонуунун сапатына жана натыйжалуулугуна үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүү. Бул маселени ишке ашыруу үчүн суроолору сабактын ар кандай формаларын өткөрүүнүн (жалпы тандоо 612 адамды түздү) сапатын окуучулар тарабынан баа берүүсүнө тиешелүү болгон анкета иштелип чыкты (2009-жылдын март-май айлары) жана колдонулду.
Натыйжалуулук көз караштан алганда окуучулар тарабынан эң жогорку бааны «Дискуссия» өңдөнгөн жамааттык тренинги, ошондой эле жамааттык тренингдин «Тегерек стол», «Ишке байланыштуу оюндар», «Суроо-жооп», «Альтернативдик суроолор», «Ситуациялык анализ» жана «Ролдук оюн» өңдүү типтери алышты. Ушул баалоо, сабактардын айкын формалары мугалимдер тарабынан канчалык деңгээлде өздөштүрүлгөнүн сезилээрлик даражада күбөлөндүрүп турганын белгилей кетүү керек.
Жалпысынан алсак жамааттык тренингге, албетте, позитивдүү баа берилүүдө. Аны өткөрүүдө калыптанган жөндөмдөр
жана ыкмалар жалгыз экзамен берүүдө керек болбостон, жашоодо да эң керек деп баса белгилешет 152ден ашык окуучу,
өзүнүн баалоосунда. Окуучулардын 48%га жакыны өз оюн эркин айтууга жана өз чыгармачылык дараметин ачыкка чыгарууга мүмкүндүк түзүлгөнүнө жогорку баа беришти.
Ачык байкалган кемчиликтер жөнүндө айткан респоденттерден 84%ы жамааттык тренигде аудиторияларды кооз тематикалык жабдуу жетишсиз пайдаланылганын белгилешти, 75% – тренингдин жыйынтыгы жогорку баага ээ болгон окуучуларды алардын активдүүлүгүнүн далили катары материалдашкан күбөлүктөр менен сыйлоонун зарылдыгы жөнүндө айтышты (атайын сертификат, күбөлүк ж.б.). Ошончо сандагы эле респонденттер тренингдин максатын коюудагы жана жамааттык тренинг процессиндеги окуучулардын эмгегин баалоонун критерийлеринде так эместиктер болгондугун билдиришти.
Окуучулардын көпчүлүк бөлүгү (70%га жакын) мугалим сабактын аягында туура чечимдер жөнүндө кабарлап, тренингдик
чечүүчү учурларын кайталап турса деген каалоолорун айтышып, жамааттык тренингди өткөрүү учурунда атаандаштыктын
жетишсиз болгонун белгилешти.
Атайын изилдөөлөр көрсөткөндөй, жамааттык тренингдерди өткөрүү учурунда окуучулардагы кыска убакытка созулган чарчоо сезиминин феномени туруктуу байкалып, ал көңүл буруунун төмөндөшү, иштөө жөндөмдүүлүгүнүн, сабакка
болгон кызыгуунун азаюусу менен коштолгон. Эрежеге ылайык бул экинчи сабактын башталышында болуп өтөт. Ушул
мезгилде бир азга болсо да окуучулардын көңүлүн ишмердиктин башка түрүнө буруу маанилүү.
Ушул сабактын формасынын маанилүү ролун мугалимдердин таануусунун күбөсү катары алардын көпчүлүгү кесиптик
квалификацияны жогорулатуу үчүн курсун аяктагандан кийин аттестациялык иш катары жамааттык тренингдин иштелип
чыккан сценарийлерин тандап алышканынын фактысы болот.
Жамааттык тренингдер респоденттердин пикири боюнча:
- билимди терең маани берип өздөштүрүүнү жана практикалык жөндөмдү калыптандырууну шарттайт;
- түшүнүктөрдү тактоо мүмкүнчүлүгүн гана бербестен, ошондой эле келечектеги кесиптик ишмердиктин ар кандай контекстинде бул түшүнүктөрдү бирдей пайдалана билүүнү калыптандырат;
- аудитория алдында чыгып сүйлөө, өз көз карашын коргоо жөндөмүн өнүктүрөт;
- терминологияны билүүнү активдештирет;
- материалды баяндоонун логикасын түзөт, окуучуларга бары жооп издеген суроолорду берүүгө мүмкүндүк берет;
- окуп үйрөнүп жаткан предметке жана жалпы окуу процессине кызыгуунун жогорулоосуна мүмкүндүк берет ж.б.
Сурамжылоо жүргүзүлгөн мугалимдердин көпчүлүк бөлүгү (50%) аталган сабактын формасына активдүү катышууга
окуучулардын инсандык даярдыгынын ар кандай даражасын белгилешти.
Технология боюнча жамааттык тренинг төрт академиялык саат аралыгында өткөрүлөт. Окуучулардын жана окутуучулардын пикирин сурамжылоо муну алардын көпчүлүгү жетиштүү деп эсептешээрин көрсөттү (97%га жакын респонденттер).
Жамааттык тренингдин «Дискуссия», «Тегерек стол», «Ситуациялык анализ», «Ролдук оюн» өңдүү типтеринин жогорку эффективдүүлүгү белгиленүүдө.
Ошол эле учурда суроого жооп бергендердин 19,9%ы сценарий боюнча дооматтары бар экенин, ал эми 13,4%ы негизинен аларды эсепке алуу зарыл дешет. Эң эле көп дооматтар Жамааттык тренингдин «суроо-жооп» сценарийлеринде айтылып, алардын пикирлери боюнча бул окуулар көпчүлүк даражада билимди активдештирүүгө багытталбастан, механикалык
эске тутууга багытталган. Жамааттык тренингдердин сапатына мониторинг жүргүзүүнүн натыйжасын анализдөөнүн негизинен төмөнкүдөй жыйынтык чыгарууга болот:
1. Лицейлерде жамааттык тренингди өткөрүүнүн сапатын иликтөө жана бул процесске анын кызматкерлерин тартуу
жаңы сценарийлерин иштеп чыгууга жана колдонулуп келе жаткандарын өркүндөтүүгө умтулуудан байкалып тургандай алардын чыгармачылык активдүүлүгүн сезилээрлик активдештирди.
2. Жамааттык тренинг сабактын инновациялык формасы катары көпчүлүк окуу мекемелеринде натыйжалуу иштеп жатат,
чыгарылган сценарийлеринин 3/2 бөлүгүнүн көбү мугалимдер жана окуучулар тарабынан жогорку баага ээ болду.
3. Мугалимдердин көпчүлүгү (87%) жамааттык тренингдин усулун ийгиликтүү өздөштүрүштү.
Таанып-билүү кызыгууларын жогорулатуу менен окуучулардын предметти окууга мотивин өстүрөбүз, начар окуучудан жакшы окуучуларды чыгарабыз. Андыктан биз азыркы жаңы типтеги билим берүү мекемелеринде окуу процессинде
окуучулардын таанып-билүү кызыгууларын изилдөө менен анын максат, милдеттерин, технологияларын кеңири көрсөтүүгө
аракет кылдык.
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БОЛОЧОК БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН МУГАЛИМДЕРИ ҮЧҮН “МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН
МЕТОДИКАСЫ” КУРСУНДА ОКУТУУ КЕЛИШИМИН ТҮЗҮҮ
Нукешов С.Т.
Нукешов С.Т. – окутуучу, ТалМУ, Талас ш.
УДК.371.3: 53.
Аннотация: Бул макалада жогорку окуу жайында болочок башталгыч класс мугалиминин кесиптик сапаттарын калыптандыруу берилген. Негизги маселе болуп Болочок башталгыч класстын мугалимдери үчүн “Математиканы окутуунун
методикасы” курсунда окутуу келишимин түзүү мүмкүнчүлүгү каралган.
Түйүндүү сөздөр: окутуу келишими, максат коюу, максатка жетүү, математиканы окутуунун методикасы, кесиптик
чыгармачылык.
Болочок башталгыч класстарды кесибине даярдоодо математика жана аны окутуунун методикасы курсунун мазмуну
өтө олуттуу жана актуалдуу болуп саналат. Ошондуктан ЖОЖдун башталгыч класстар үчүн математика багытындагы окутуучулары студенттердин математикалык даярдыгына чыгармачылык ыкма менен мамиле заман талабы.
Студенттин математикалык даярдыгына чыгармачылык ыкма менен мамиле кылуу деген: математикалык даярдык
окутуучунун жетекчилик кылуу ишмердүүлүгү менен студенттин эки түрдүү: окуу таанып-билүүчүлүк, программалык математикалык материалды окуп үйрөнүү жана башталгыч класстын мугалими кесибинин элементтерине ээ болуу ишмердүүлүгүнүн ортосундагы диалектикалык өз ара байланыш, ар түрдүүлүк жана өз ара шартталгандык көз карашында каралат
дегенди түшүндүрөт. Бул болсо болочок башталгыч класстын мугалимин кесиптик жактан тарбиялоо процессинин бирдиктүү эки жагы болуп эсептелет. Студенттерди өз алдынча педагогикалык ишмердүүлүккө даярдоо үчүн окутуу мезгилинде
дайыма алардагы болочок ишмердүүлүктүн төмөнкү компоненттерин:
1. Кесиптик-педагогикалык билимдердин системасын;
2. Кесиптик-педагогикалык жөндөмдүүлүктөрдүн системасын;
3. Чыгармачылык ишмердүүлүктүн тажрыйбасын;
4. Педогогдун инсандыгынын кесиптик маанилүү сапаттарын калыптандырат.
Башталгыч класстын адистигиндеги студенттерге математиканы окутууну кесиптик багытка ыңгайлаштырууда, математикалык билимдерди келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүндө пайдалана билүүсү үчүн аларда окуу иш аракеттеринде өтө
зарыл болгон таанып – билүүчүлүк кызыгуу калыптанууга тийиш. Азыркы заман талабына ылайык келечектеги башталгыч
класстардын мугалимдеринин чыгармачылык жан дүйнөсүн ар тараптуу өнүктүрүүдө, математикалык билим берүүдө таанып-билүүчүлүк кызыгууну калыптандыруу окутуу ишинин зарыл милдети болуп калды. Студенттерде таанып-билүүчүлүк
кызыгуу калыптанганда гана математикага боюнча терең билимге ээ болот [1].
Мына ушул айтылган мүдөө-талаптарды калыптандыруу зарылдыгы келип чыгат. Бул проблеманы ЖОЖдо окуу процессинде чечсе болот. Ал эми мындай талаптарды калыптандыруу белгилүү закон ченемдүүлүктөргө таянат [2].
Биринчи закон ченемдүүлүк катары төмөндөгүнү карап көрөлүк. Бериле турган информациянын көлөмүн кеңейтүү
анткени мурда математика сабагы өтүлүп жүргөн. Мисалы, математика сабагы боюнча окутуучу эң акыркы жаңылыктар
жана корутундулар менен кеңейтип бериш керек.
Экинчи закон ченемдүүлүк: Окутуучунун берген информацияларын корутундуларын жана практикалык тапшырмаларды
аткарышат. Иш аракеттин бул деңгээлинде студенттер алган билимдерин кайра кайталап гана калыбына келтиришет. Бул жерден алар далилдөөлөрдү, салыштырууларды, системалаштырууну, анализдөөнү жалпылоону, абстракташтырууну өз алдынча
жүргүзө алышат. Мына ушундай логикалык тапшырманы аткарууда алар өздөрү үчүн жаңы фактыларга, корутундуларга ээ
болушат. Өз алдынча иштөө менен эвристикалык изденүүнүн негизинде аракеттенүү менен стандартуу эмес маселелерди чыгаруунун үйрөнүшөт. Окуу ишинин бул деңгээлин алган билимдерди өз алдынча пайдалануусу менен мүнөздөлөт.
Үчүнчү закон ченемдүүлүк: мүдөө талаптын өнүгүшү көбүнчө адам үчүн аларды канааттандыруу канчалык кыйын экендигине көз каранды болот. Эгерде билим алуучу окуу материалын өздөштүрүүдө эч кандай кыйынчылыкты сезбесе, эгерде ага
сунуш кылынуучу тапшырмалар өтө эле жеңил болсо, анда ал билиминин жетишсиздигин сезе албайт, анткени ага бардыгы
белгилүүдөй, бардыгын ал жасай алчудай сезилет. Бул жерден атайын кыйынчылык түзүүнүн кереги жок. Студенттерге суроолорду жана тапшырмаларды алардын таанып билүүчүлүк мүмкүнчүлүктөрүнө жараша сунуш кылуу керек.
Окутуунун ийгиликтүүлүгү анын максаттарынын кандай болушуна жана материалдын мазмунуна гана көз каранды
эмес, ал ошондой коюлган максаттарга жетишүүнүн жолу кандай болушуна, башкача айтканда окутуу методунун кандай
экендигине көз каранды дейт окумуштуу И. Бекбоев.
Демек, окутуу методдорунда окутуучунун керектүү каражаттарды колдонуу менен аткарган иштери билим алуучуда
максат келип чыккандай жана анын өзүнүн ишмердүүлүгү ошол максатка жетишүүнү камсыз кылгандай болуп уюштурулушу зарыл.
Окутуу процессинде билим алуучулар менен чогуу максатка жетүү боюнча окутуу келишимин түзүп алсак оң натыйжасын берет деп ишенебиз. Окутуу келишими республикабыздагы “Айылдык билим берүү” проектиси боюнча “Формативдик баалоо жана инсанга багытталган окутуунун, таанып билүүнүн усулдары” усулдук колдонмосунан өзүбүзгө ылайыктап
түзүүгө аракет кылабыз [3].
Окутуу келишимин түзүү үчүн болжолдуу иш процессин карап көрөлү.
 Математика боюнча окутула турган керектүү материалдарды студентке берүү, студенттен кайсы темалардан жардамга муктажмын деп ойлой турганын сурайбыз.
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Бул же тигил маселенин пайда болуу себептери кайсылар экенин, бул кыйынчылыктар студенттин жетиштүү деңгээлде кызыкпай жатканын же башка себептерден улам чыкканын ойлонуусун студенттерден өтүнүү.
 Студенттерден биринчи модулга карата бир максат боюнча чечимге келгиле деп өтүнүү. Бул максат
S.M.A.R.T.ченемине ылайык келүгө тийиш (анык, өлчөнүүчү, колдон келүүчү, маанилүү жана так мөөнөткө ылайыкталган болушу керек) экендигин эскертүү. Ошентип студенттер “математика боюнча билимди тереңдетүү” сыяктуу
өтө кеңири максаттарды эмес, “ жөнөкөй сан түшүнүгүн окутууну үйрөтүү” деген сыяктуу кыйла анык милдеттерди
белгилеп алыш керек. Бул максат анык, өлчөнүүчү, колдон келүүчү жана реалдуу, маанилүү жана так мөөнөткө
ылайыкталган болушу зарыл, анткени ал семестрдин аягына чейин аткарылууга тийиш.
 Акырында максаттын формасын жазуу жүзүндө чогуу иштеп чыгып эки тараптуу кол койдуруу керек.
Максаттарды кантип аныктоону билүүдөн тышкары окутуучу бул иштин пайдалуу жыйынтыгын түшүндүрө билиши
жана аларды буга активдүү катыштырышы керек. Окутуучу студенттер менен максаттарды чогуу аныктоо үчүн иш жүргүзө
баштаганга чейин аудиториядан талкуу жүргүзүлүп, мунун жакшы жактары бар экендигин, кандай максаттарды тандоого
болорун, эмне үчүн өзүнүн билим деңгээлин баалоого окуучунун катышуусу ушунчалык зарыл экенин түшүндүрөт.
Биз окутуу келишимин түзүүнүн алдындагы жүргүзүлүүчү иштерди карап көрөлү.
Киришүү: окуу ишмердигинин түрү-максаттар жөнүндө ой жүгүртүү
 Студенттер окуу ишмердигинин алар жакшы аткарабыз деп ойлогон бир нече ишти жана окутуучу жардамдашпаса
кыйналып аткарабыз деп ойлогон бир нече түрүн атап бериши керек. М: лекцияны талкуулоо, реферат ж.б. окуу
ишмердиктерин тигил же бул түрүнө.
 Студенттер кайсы ишмердикте эң көп кыйналарын топто талкуулап, баарынан оор мисалдардын бир нечесин тактага
тизмелеп ырааты менен жазышы керек.
 Бул максаттарга кантип жетишүүгө болорун талкуулоо үчүн бүтүндөй топтун катышуусу менен акыл чабуулун өткөрөбүз (Мисалы, рефераттарды көбүрөөк аткаруу, окутуучудан кошумча сабак алуу, интернет колдонуу ж.у.с.).
Окутуу келишимин түзүүнүн алдындагы жүргүзүлүүчү иштердин негизги бөлүгү: Максаттарды аныктоо деген
эмне экенин түшүндүрүү учуру.
 Тактага максаттары аныктоо студенттерге кандайча жардам бериши мүмкүн экендигин көрсөткөн класстердик
диаграмма түзөбүз.
 Максаттарды аныктоодогу негизги кадамдарды белгилейбиз (ар бир студент менен жекече жолугушуу, алардын жетишүүсүн талкуулоо, студенттер жардамга муктаж болгон тармактарды табуу, бир максатты тандап алуу, максатка
кантип жетишүүнү пландо, максаттарды аныктоо боюнча форманы толтуруу жана ага кол коюу.
 Максаттарды аныктоодо эки тараптын (Окутуучу-студент) ортосунда өз ара байланыштык (Партнердук) мамилени
кантип жаратарын, б.а. окутуучу студентке эмне аткарышы керектигин айткандагыдан айырмаланып, (адатта ушундай болот. Окутуучу дайыма тапшырма берет студент аткарат) студент сунуш кылган, ал эми окутуучу ага багыт гана берип турган кырдаал кандайча түзүлөөрүн талкуулайбыз.
 Максаттар S.M.A.R.T. критерийлеринин ченеминде иштелип чыгууга тийиш: бул кыскартылган сөздүн маанисин
түшүндүрүп беребиз, анын аныктамасын топтор жазып чыгышы керек.
Корутунду: максаттарды аныктоо боюнча ишти жалпылоо жана студенттер эмнени түшүнгөндүгүн текшерүү
иштери.
Окутуунун кесиптик-педагогикалык багыт алуучулугу студенттерге математиканын мектеп курсунун материалдарынын, анын илимий негиздеринин жана методикалык жактан камсыз болушунун терен жана активдүү билимдерине негизделген, ошондой эле болочок мугалим кесибине жана математикага илимий дисциплина катары, окуу предмети катары терең
түшүнүү менен мамиле кылууда жетишилүүчү кесиптик чеберчиликтин негиздерин үзгүлтүксүз жана максаттуу багытталган түрдө калыптандыруунун зарылдыгы катары аныкталат. Демек, ЖОЖдун бүтүрүүчүсүнүн болочок ишмердүүлүнө болгон даярдыгынын төмөнкү компоненттерин өнүктүрүү зарыл.
 Мотивациялык (мугалим кесибине болгон кызыгуусу, ошондой эле математикага илим катары жана өзүнүн болочокто окутуучу обьектиси катары мамилеси).
 Ориентациялык (болочок ишмердүүлүгү жөнүндө предметтик жактан да, педогогикалык жактан да билүү).
 Операционалдык (ишмердүүлүктүн жөндөмдүүлүктөрүнө ээ болуу).
Белгилей кетүүчү нерсе, ЖОЖдун окутуучусуна өзүнүн илиминин областындагы эле эмес окутуунун методикасы,
психология, педогогика илимдеринин областарындагы дагы жогорку квалификациялуу адис катары жогорулатылган талаптар коюлушу зарыл, ошондой эле ал өзүнүн жекече мисалында студенттердин алдында педагог кесибинин даражасын жогорулатууга салым кошушу керек.
Улуу орус педагогу К.Д. Ушинскийдин белгилүү сөзү бар “Эгер педагогика адамды бардык жактан тарбиялагысы келсе, анда ал баарыдан мурда анын өзүн да бардык жактан үйрөнүп билүүгө тийиш”. Биз болочок башталгыч класстардын
мугалимдерин келечектеги кесибине бардык жактан үйрөнүлүп барса деп ойлойбуз.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Омуралиева Э.К.
Омуралиева Эркина Карыбаевна – к.п.н., доцент, КГУ им. И. Арабаева, г. Бишкек.
Современное высшее образование Кыргызстана требует кардинальные изменения, которые касаются не только структуры, методологии, но организации и технологии построения всего образовательного процесса, где стратегическим ориентиром становится личностно-ориентированное обучение студентов.
Современная ситуация обучения студентов в вузе требует глубокого переосмысления. Традиционное обучение внесло
свой вклад в подготовки студентов, результат обучения напрямую зависит от позиции обучающихся. Традиционное обучение заменяет личностно-ориентированное обучение, которое ставит в центр учебного процесса студента – субъекта своей
деятельности. Личностно-ориентированное обучение базируется на идеях гуманистической психологии и педагогики, социологии и многих других наук.
Основные идеи такого обучения стали зарождаться в начале 20 века. Они отражены в трудах представителей западной
школы (А. Маслоу, К. Роджерс, С. Френе и др.), видных педагогов и психологов (А.П. Блонский, А.С. Макаренко, С.Т.
Шацкий, В.А. Сухомлинский и др.). Получили развитие в работах педагогов высшей школы (И. Бутенко, А.А. Вербицкий,
Ш.М. Кадыров, Б.Д. Кирикова, Л.П. Кибардиной и др.).
Изучение исследований ученых и анализ сложившейся практики вузовского процесса обучения, а также собственный
педагогический опыт позволили нам выделить основные направления, связанные с технологией личностно-ориентированного обучения, выделить и проанализировать различия личностно-ориентированного обучения и традиционного, которые легли в основу разработки организации технологии личностно-ориентированного обучения студентов в вузе.
В отечественной педагогике личностно-ориентированное обучение получило название от «Педагогики сотрудничества». Это
название было дано группой педагогов-новаторов 80-90 годов ХХ века (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.И. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, народный учитель Кыргызстана Б. Исаков). В обобщенном опыте, в котором соединились лучшие традиции
советской школы, достижения русской и зарубежной психологии, плоды педагогической науки и практики.
Изучение опыта педагогов-новаторов позволяет выделить ряд основных идей, связанных с педагогикой сотрудничества и приемлемых в работе преподавателей высшей школы:
- равные отношения субъектов учебной познавательной деятельности;
- снятие страха у учащихся; чувство успеха, уверенности в себе;
- идея свободного выбора;
- идея крупных блоков;
- идея взаимопроверки, самооценки;
- создание эмоционально-комфортной среды, в которой приятно учиться;
- личностно-ориентированное обучение;
- призывать «учиться победно».
Систематизируя идеи педагогов-новаторов «Педагогики сотрудничества» можно разделить их идеи на несколько основных направлений: студент – субъект деятельности, взаимодействие студент – преподаватель, студент – студент – преподаватель, комфортные условия, развитие активности, самостоятельности, совместная продуктивная деятельность.
1-направление: ориентация на личность студента; студент активный участник обучения, личностный подход.
Современная гуманистическая форма обучения, на первый план выдвигает личность, которая познает, создает ей условия для успешного развития. Это является одним из важных направлений модернизации высшей школы. От концепции
жесткого авторитарно-дисциплинарного управления, где студент выступает объектом обучающих воздействий, переход к
системе организации, поддержки, к созданию условий для творчества. А также перенос акцента с обучающей деятельности
преподавателя на познавательную активную деятельность самого студента.
Такое изменение позиций преподавателя и студента в учебном процессе, нами дано название личностноориентированное обучение, в котором требуется активизация деятельности студентов через мотивацию и развитие их умений учиться.
Мотивация деятельности студентов на занятии будет успешной только тогда, когда будут удовлетворены их базовые
потребности (физиологические, безопасность, социальные, уважение, признание, самореализация). ( По Маслоу)
Мотивировать деятельность студентов на занятии могут:
 объяснение необходимости данных знаний, умений, навыков в настоящем и будущем;
 интерес к излагаемому материалу самого преподавателя;
 создание возможности для общения;
 создание условий для выбора;
 создание условий личной заинтересованности и за результативность деятельности;
 одобрение, признание, поощрение деятельности студентов на занятии;
 показ практической значимости полученных знаний;
2-направление: система комплексных, многосторонних контактов участников учебного процесса: работа в малых
группах; проявление творчества, в социальных взаимоотношениях; интенсивность взаимодействия участников учебного
процесса; умение строить отношения во время занятия; вовлечение в учебный процесс всех одновременно.
Общение является необходимым условием учебной деятельности студентов. Оно представляет собой механизм развития личности. Оптимальное педагогическое общение создает наилучшие условия для протекания учебной деятельности.
Личностно-ориентированное обучение – это, прежде всего взаимодействие субъектов учебного процесса (диалог, беседа, интервью, обсуждение) в различных вариантах:
- слушать друг друга;
- помогать друг другу;
- работать сообща, обучение в диалоге;
- создание атмосферы взаимопонимания, безопасности;
- плюрализм мнений, вариантов, подходов, выводов;
- уважительное отношение к мнению товарища;
- толерантность, терпимость в общении;
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- минимум разговорной речи преподавателя;
- отношение преподавателя к студенту как равному себе.
3-направление: атмосфера взаимопонимания, доверительности и требовательности; система взаимоотношений – преподаватель – студент, студент – студент – преподаватель; эффект обратной связи; этика делового взаимодействия; формирование оптимальной социальной среды в группе.
4-направление - проявляется:
- в потребности самосовершенствования самого себя;
- развитие потенциальных возможностей личности;
- развития самостоятельного творческого мышления;
- создание условий свободного выбора;
- чувство успеха и уверенности в себе;
- внимание к достижениям и проблемам каждого.
Одним из создателей гуманистической психологии А. Маслоу предлагает акцентировать процесс обучения на максимальном развитии потенциальных возможностей личности, создание для нее условий, способствующих осознанию и реализации своих потребностей и интересов.
5-направление: совместный труд студента и преподавателя; совместная деятельность, основанная на взаимопонимании
субъектов друг с другом; связь межличностных отношений с деятельностью; самостоятельная творческаяпродуктивная деятельность студентов (СРС); практика через действие; обучение опытом; внесение своего вклада в улучшение работы группы.
Организация и технологии учебного процесса в вузе на основе личностно – ориентированного обучения связано с обновлением форм и приемов обучения. Лекции, семинары, практические занятия и самостоятельная работа студентов являются в вузе основными формами учебного процесса.
Возьмем организацию лекций, где важно заложить основу личностно – ориентированного обучения студентов, учесть
их возможности, создать условия свободного общения, установить обратную связь.
Наряду с учебным содержанием преподаватель может использовать приемы активизации деятельности студентов:
«впечатляющее начало», контрастное сопоставление, привлекательная форма,«погружение” в тему, опора на жизненный
опыт студентов, использование разнообразной лексики, интонации, выразительности. По-другому, активизация студентов
на лекции идет в двух направлениях рациональном и эмоциональном. На лекции преподаватель использует голосовые приемы, паузы, жесты и движения, вопросы, обращения, диалог и юмор.
Лекция становится «активной», если преподаватель со студентами ведет диалог, держит на «пульсе» аудиторию. Сущность диалога, как методического приема проявляется в том, что:
- идет обеспечение обратной связи преподавателя со студентами;
- обеспечивается обмен мнениями, оценками и суждениями;
- создаются условия для эмоционального включения студентов в учебныйпроцесс с преподавателем как равноправным
партнером;
- идет активное изучение реакции студентов в ходе обсуждения.
Рассмотрим некоторые диалоговые формы проведения лекционных занятий, которые способствуют взаимодействию
преподавателя и студентов.
Например: лекция-презентация, лекция-обзор, лекция-сопоставление, лекция-беседа, лекция- консультация, лекциявоспоминание, лекция-погружение и т.д. Более подробно о некоторых из них.
Лекция-презентация проходит на первом занятии, при первой встрече со студентами. Постановка цели такого рода
лекции представляет собой введение последовательности предстоящего предмета, курса, которого предстоит изучить студентам в течение года. Преимущество подачи этого приема состоит в том, что она позволяет привлечь студентов к содержанию рассматриваемых вопросов, повышению интереса и ориентации к будущей профессии. Лекция-беседа наиболее распространенная форма вовлечения студентов в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Активизация студентов на лекции данной формы осуществляется путем постановки вопросов и использование приема «мозговой штурм», «кластер». Лекция-воспоминание отличается от лекции-беседы тем, что при изложении
теоретического материала преподаватель продумывает серию вопросов направленные на воспоминание, опереться на биографический опыт студентов, которые он может задать студентам в ходе лекции, а также свободный обмен мнениями между
студентами. Также удачный прием «интервью», это оживляет учебный процесс, мотивирует студентов и позволяет преподавателю управлять учебным процессом познания.
Покажем план диалоговой лекции-сравнение.
 Приветствие.
 Ожидание.
 Обратная связь: короткий тест на закрепление пройденной темы.
 Составление кластера.
 Сообщение темы лекции.
 Анализ-сравнение программы воспитания и обучения в детском саду. Работа с литературой (индивидуальная работа
студентов)
 Вопросы, беседа по теме лекции.
 «Прочти сам и расскажи другу» (работа в паре)
 Домашнее задание (СРС)
 Подведение итога занятия.
Любая лекция, предложенная выше, предполагает двустороннюю связь с аудиторией, она должна быть понятна и убедительна. Преподавателю важно чувствовать отношение студентов к излагаемому вопросу, их интерес. Для достижения
успеха важна ее вступительная часть в виде вопроса: «А знаете ли вы?» или обращение «Соберитесь это важно». Такой прием мотивирует студентов на предстоящую работу. Необходимо продумать и заключение лекции. Оно должно расставить
акценты, выделить главные идеи.
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Предложенные варианты и план лекции на основе личностно-ориентированного обучения преподавателя со студентами не только решают основную задачу, но одновременно развивают кругозор у студентов, способствуют более прочному
усвоению учебного содержания и навыков взаимодействия на занятиях.
Практические занятия отличаются от лекционных тем, что требует предварительной подготовки и студентов и преподавателя, а также идет закрепление полученных теоретических знаний на лекциях. При проведении практических занятий
преподаватель использует методы и приемы личностно-ориентированного обучения.
Большой вклад в разработку методики организации учебной деятельности внесен Ш.А. Амонашвили и его последователями. Для того чтобы вызвать желание ребенка работать в учебной ситуации, Ш.А. Амонашвили рекомендует обсуждать
с детьми план предстоящего урока и вместе подводить итоги, предлагает самим детям ставить задание классу и обсуждать,
чему научило их задание, высказывать пожелания о том, какие задания они хотели бы получить на следующем уроке.
Лекционные и практические занятия со студентами могут быть построены по такому же принципу, принципу свободного выбора темы, заданий, что позволяет в наибольшей степени задействовать весь накопленный потенциал для передачи
информации и усиливает эффект обратной связи между всеми участниками учебного процесса.
Идеальным условием организации учебной деятельности студентов на практических занятиях является среда обучения.
Это изменение традиционного расположения столов в аудитории, т.е. создание учебного пространства, как того требует технология личностно-ориентированного обучения. Одновременно продумывается необходимый раздаточный материал для конкретных занятий (книги, цветная бумага, ножницы, клей, краски, фломастеры, маркеры, бумаги разных размеров и другие
учебные материалы). Такая атмосфера учения раскрепощает студентов для активной деятельности на занятии, вызывает интерес. Организованное педагогическое взаимодействие является универсальной характеристикой учебного процесса и имеет две
стороны: педагогическое воздействие и ответная реакция. Это основа технологии личностно-ориентированного обучения.
Учебная деятельность студентов на семинарских и практических занятиях протекает в разнообразных формах (индивидуальная, парная, работа в малых группах, фронтальная).
Рассмотрим некоторые формы организации учебной деятельности студентов.
Парная работа – это работа в парах. Деление студентов может проводиться следующим образом: по желанию (студенты выбирают, кто с кем хочет работать на занятии; по заданиям (пары объединяются в соответствии с тем, какое задание им
предстоит выполнять вместе); произвольно находят пару по разрезанной на части открытки. Возможно и другие варианты.
Малая группа – в количестве (4-6 человек). Она организуется по желанию; по заданиям (все у кого одинаковые задания
объединяются в одну группу); по жребию – заранее готовится число номеров группы и количество членов в группе (в каждой группе 4 человека, значит, существует фишки с номером 1, аналогичное число с номером 2 и т.д.). Выбравшие одинаковые фишки объединяются в одну группу; по счету – считать от 1 до 4, все кто с номером 1 попадают в первую группу, с
номером 2 во вторую и т.д.; по цвету – каждому предлагается выбрать фишку, выбравшие фишки одинакового цвета объединяются в одну группу; по геометрическим фигурам – выбравшие одинаковые геометрические фигуры объединяются в
группы. Возможно и другие варианты.
Индивидуальная и фронтальная формы организации учебной деятельности проводятся как обычно, традиционно в соответствии с конкретными заданиями, например, выполнение самостоятельной работы студентов.
Для реализации целей и задач на практических занятиях использовались такие приемы, как «мозговой штурм», «мозговая атака», « составление кластера», карусель (деятельность по кругу), презентация (по выбранной теме), комментарии,
написать эссе. А чтобы учебная деятельность была, еще привлекательной использовались: игры-разминки, упражнения
«Приветствие», «Знакомство», «Ледокол», «Бинго», «Лидер и волонтер», «Тень», «Покажи свое настроение», «Молекулы»,
«Снежный ком комплиментов», «Едем на Гавайи» и др.
На практических занятиях преподаватель может использовать различные конкурсы, связанные с изучаемой темой. Это
аукцион идей, викторина «что, где, когда?», «мешок сюрпризов» и др.
Как показала практика при организации занятий на основе личностно-ориентированного обучения необходимо обратить внимание на следующие важные условия:
- атмосфера взаимопонимания, взаимоподдержки, сотрудничества, заинтересованности;
- разнообразные формы и приемы организации технологии личностно-ориентированного обучения;
- активная продуктивная деятельность студентов с учебным материалом;
- поиск альтернативных путей по овладению информацией;
- включение в работу всех студентов одновременно;
- продумывание способов самоуправления студентов в ходе занятий;
- внимание к процессу, а не только результату;
- поощрение стремлений студентов предложить свой способ работы;
- обобщение полученных знаний и умений, не только учебных, но и личностных.
Таким образом, обновление учебного процесса в вузе можно связать не только с внедрением новых подходов к обучению на идеях демократизации, индивидуализации, гуманизации процесса, внедрение новых форм технологий обучения. Но
и самое важное, - с совершенствованием деятельности самого преподавателя, изменением его позиции в учебном процессе в
русле личностно-ориентированного обучения, где каждый студент имеет право быть услышанным.
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ВИДЕО САБАК – БИЛИМ АЛУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫН ЭЛЕМЕНТИ
Омуралиева М.Н.¹, Кусеинова М.Д.²
Омуралиева Мээрим – окутуучу, С. Нааматов ат. НМУ, Нарын ш.;
Кусеинова Мээрим – окутуучу, С. Нааматов ат. НМУ, Нарын ш.
Аннотация. Баяндамада видеосабак окуучулардын билим алуусу үчүн маанилүү технологиялык элемент катары сыпатталат. Видеосабакты өтүүнүн артыкчылыктарына көңүл бурулат.
Түйүндүү сөздөр: информациялык маданият, программалык каражаттар, компьютердик технология, видеосабак, видеофрагменттер.
Коомдун информациялык муктаждыкка болгон талабына ылайык, информатика мугалиминин негизги милдеттеринин
бири болуп студенттердин информациялык маданиятынын керектүү деңгээлде жогорулашына салым кошуу болуп эсептелет. Ага болгон талаптардын бири – жаңы информациялык технологиялар менен бирге эле заманбап программалык каражаттарды пайдаланып информация жаатында сапаттуу иш алып баруу. Сабактарды өтүүдө, анын спецификасы заманбап
компьютердик технологияларды колдонууда жана программалык продукттарды алууда болгону менен, мугалимдин сабакка
даярдануу жана аны алып баруу жөндөмдүүлүгүнө байланышкан бир нече өзгөчөлүктөргө ээ. Материалды досканын жардамы менен кадимкидей эле сүйлөп баяндасак, ал эч кандай көрсөтмөлүүлүккө жатпайт, доскада баардык керектүү программалык кенендикти чагылдырууга мүмкүн эмес. Чынында, мурдатан даярдалган сүрөттүү көрсөтмө каражаттары сабактын жүрүшүндө кандайдыр бир деңгээлде жардам бериши мүмкүн, бирок аларды дагы программалык продуктунун версиясынан улам өзгөрүп турушуна ылайык жаңыланып турушу зарыл.
Окуу материалынын түшүндүрүлүшүнүн башка бир варианты – лабораториялык жана практикалык иштерде материалдын кагаз алып жүрүүчү жазылышында, тексттик файлда, гипермаркеттик документте болгондугунда. Кадамдык инструкциялар менен материалды тексттик баяндоо – орчундуу процесс: угуучунун, текстти окуучунун, ошондой эле методикалык
көрсөтмөлөрдү иштеп чыккан мугалимдин дагы убактысын алат.
Жогоруда айтылган проблемалардын чечилишинин эффективдүү каражаты-видеометодду, эң негизгиси, видеосабакты
колдонууда турат. Видеосабактар – активдүү колдонуудагы жана билим берүү технологиясынын өнүгүп келе жаткан каражаты. Анын (видеосабак) популярдуулугун чет өлкөлүк жана Ата Мекендик публикациялардын анализи далилдеп турат. Ар
кандай чоң көлөмдөгү видеосабактар түрдүү билим берүүчүлүк тематикада болуп, дүйнөлүк интернетте чыгып жатат.
Ошентип, видеосабактардын окутуу каражаты катары колдонулушу актуалдуу көрүнүш.
Видеосабак – бул өзүнүн колдонулуучулук өзгөчөлүктөрүн камтыган инновациялык окутуу каражаты.
Видеометод, окутуунун негизги принциптерине жооп берип жатып, иинформациянын экрандуу булактарынын (источник) жаралышынан баштап колдонулат. (фильмоскоптор, проекторлор, киноаппараттар, телевизорлор, видеомагнитофондор
ж.б.) Видеоматериалдардын окутууда көрсөтүүгө даярдалышы жана колдонулушу компьютердик техниканын өнүгүшү менен өзгөрүп турат. Тигил же бул сабакты өтүүдө же материалды үйрөнүүдө, биринчиден болуп, көбүрөөк информацияны
концентрациялык түрдө бере ала турган кинофильмдердин же слайддардын колдонулушу жөнүндө сөз болуп жатат.
Компьютердик техниканын пайда болушунан баштап, мугалим да, студент да информацияны экранда көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Видеосабактарды ар кандай сабактарда сабак берүү учурунда колдонууга болот. Даяр видеосабактарды
интернет түйүндөрүнөн алып, негизинен, жаңы темаларды бышыктоодо, ошондой эле практикалык иштерди аткарууда справкалык аныктама катары колдонууга болот.
Информатика сабагында даяр видео сабактарды колдонууда эки негизги маселе келип чыкты:
1. Видеосабактардын хронологиялык узактыгынын көбүрөөк болушу;
2. Студенттердин аларга тааныш эмес адамдын түшүндүрмөсүн психологиялык жактан кабыл алууга даяр эместиги.
Ошондуктан биз айрым программаларды колдонуп өзүбүз видеофрагменттерди өз алдынча жаздырып, видеосабактарды уюштуруу туура деп эсептейм. Мисалы, “Символдорду жана абзацтарды формативдештирүү” деген теманы 1-курстун
студенттерине өтүү мезгилинде видеофрагменттерди проектор аркылуу мугалимди конкреттүү мисалдарды колдонгон формативдештирүү түшүндүрмөсүн студенттер жакшыраак кабыл аларын практика жүзүндө байкоого болот. Видеофрагменттерди пайдаланып практикалык иштерди жүргүүзүдө аларды справкалык аныктама катары колдонуу түзүгүрөөк, убактылары бири-бирине тыгыз болушу шарт (5-7 минута). Ушуга байланыштуу “Символдорду жана абзацтарды формативдештирүү” видеосабагын эки видеофрагментке бөлүүгө болот:
 символдорду формативдештирүү;
 абзацтарды формативдештирүү.
Сабактын структурасы төмөндөгүлөргө бөлүндү:
 жаңы теманы түшүндүрүү;
 практикалык иштердин аткарылышы (керек болгон учурда студенттерге иштерди аткаруу маалында же аягында видеофрагменттерди карап алуу сунушталат).
Студенттерге видеофрагменттерди маалымдамалык информация катары колдонгонду үйрөтүү керек, иш убагында
пайда болгон суроолорго өзүлөрү жооп издеп тапканга аракеттенишет жана мугалим тарабынан аларга көбүрөөк убакыт да
бөлүнөт.
Студенттердин ой сунуштары эске алынгандан кийин видеосабактарды колдонуунун төмөндөгү методикасын иштетүүгө сунушталат:
- мугалимдин инструктажы (видеороликтерди кароодо көңүл бурулат);
- видеосабактарды студенттердин көрүп чыгуусу (керек учурда кошумча түшүндүрмөлөр жүргүзүлөт);
- студенттер тарабынан практикалык иштердин аткарылышы;
- сабакты жыйынтыктоо, аткарылган ишти мугалим менен бирдикте карап чыгуу, талкулоо.
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Видеосабактарды жана видео инструкцияларды практикалык сабактарга колдонуу төмөндөгү эки жыйынтыкты жаратат:
Плюстар
Өтүлүп жаткан темага студенттердин кызыгуусу
артты, жүргүзүлүп жаткан иштердин сапаты
жакшырды жана темага тиешелүү болгон билимдин
сапаты жогорулады.
Жаңы материалды түшүндүрүүдөгү кеткен убакыт
кыскарды, студенттердин жекече иштерин кароого
көбүрөөк убакыт бөлүндү.
Программалык продукт менен жүргүзүлгөн иш процесси реалдуу убакытта өтөт.

1.

2.

3.

4
5

Минустар
Видеофрагменттерди түзүү көп убакытты талап кылат.

Кээ бир убакта мугалим студенттер менен кайтарым байланышты жоготууга аргасыз болот.
Видеосабактарды кандай өтүүнүн методикалары иштелип
чыга элек, мультимедиалык технологиялардан айырмаланып, ал предмет катары каралган жок, анын сабактарга эффективдүү колдонулушуна системалуу баанын берилбегени.

Студенттер бир нече жолу видеороликтерди көрүүгө
кайрылса болот.
Бир эле теманы бир нече аудиторияга түшүндүрүүдө
мугалимдин жумушу оптимизацияга ээ болот.

Видеосабактарды түзүү жана колдонуу мугалимдин өзүнүн иш тажрыйбасын колдонуп, ар бир аткарылып жаткан материалга чыгармачылык менен мамиле кылуусуна түрткү берет. Сапаттуу даярдалган видеосабак практикалык иштерде, лабораториялык жумуштарда көп кырдуу тапшырмаларды аткарып, ошону менен бирге эле ар бир студенттин жекече иш алып баруусуна мүмкүнчүлүк берет, алар окуу жайын бүтүргөндөн кийин тандаган профессиясында кыйынчылыкка учурашпайт.
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БАЛА БАКЧАНЫН ОКУУ ТАРБИЯ ИШИНДЕ “МАНАС ТААНУУ” САБАКТАРЫ
Омуралиева Э.К.
Омуралиева Э. – п.и.к., доцент, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Мектепке чейинки коомдук тарбиялоо – билим берүүнүн алгачкы баскычы. Негизги максаты – үй-бүлө менен тыгыз
бирдикте баланын акыл сезимдерин, дене түзулүштөрүн, жүрүм-турумдун туруктуу жакшы адаттарын сүйүүгө жана тарбиялоого багытталган. Жаңыдан дүйнө таанып, эне тилинде туура сүйлөөгө үйрөнүп жаткан бөбөк үчүн кыргыз элинин
руханий байлыгы, көркөм сөз өнөрүнүн казынасы болгон “Манас” эпосу мааниге ээ. Балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша “Манас” эпосундагы окуяларды эне тилин өстүрүү сабактарында гана пайдаланбастан дене, акыл сезим, эмгек, жаратылыш жана эстетикалык тарбиялоо иштеринде да чыгармачылык менен колдонуу керек. Кенже курактан баштап эле “Манас” менен сыймыктанган, эли-жерин сүйгөн, эне тилин урматтаган муундарды тарбиялоо ар бир педагогдун, ата-эненин
ыйык милдети. Кыргыз элинин таамай айтылган накыл сөзү бар: “Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат”. Ошондуктан
балдар бакчасынан баштап эле жеткинчектерге улуу Манас бабабыз жөнүндө түшүнүк берүү менен бирге улуттук ар намыс
сезимдерин, айлана чөйрө жөнүндө түшүнүктөрүн тарбиялоо зарыл. “Манас” эпосу аркылуу таалим берүү иш чаралары
балдар өз эне тилинде эркин сүйлөп, сөздүн маанисин түшүндүрүп, айлана чөйрө жөнүндө түшүнүктөрү кеңейген төрт-беш
жаш курагында башталат. Ортоңку топтогу балдар “Манас” эпосу, анын негизги мазмуну, манасчылар жөнүндө жалпы түшүнүк алышса, жогорку топтордогу балдар эпостогу окуяларга маани берип, түшүнүп, аны турмуш менен байланыштырып,
күндөлүк турмуштагы окуу тарбия иштеринде колдонууга мүмкүнчүлүк алышат.
“Манас” эпосун таанып билүү боюнча түзүлгөн окуу куралдар балдар бакчасындагы негизги программанын бөлүктөрүн толуктап, тарбия, билим берүүнүн баардык иштеринин сапатын жогорулатууну максат кылып коёт. Бөбөктөр үчүн
“Манас” ата-бабабыздын жашоо-турмушу, баатырдык эрдиги жөнүндө баяндаган кызыктуу, сыймыктанууну туудурган
укмуштуудай чоң жомок.
Балдардын достукка, ынтымакка, эли-жерин сүйүүгө, намыскөйлүккө, эрктүүлүккө, гумандуулукка, адептүүлүккө,
жоопкерчиликке, ошондой эле кыйынчылылыкты жеңе билүүчүлүк сапаттарына калыптануулары Манас атабыздын жети
осуятында так туура көрсөтүлгөн. Манастын жети осуяты адамды ойлонтууга, жан дүйнөнү ойготууга, дүйнөнү кенен көрүп, кенен түшүнүүгө үйрөтөт. Бала бакчаларда балдарга Манастын жети осуятын тааныштыруу, балдардын аң-сезимине
жеткирүү, тарбиячынын негизги милдети. Тарбиячы өзү бийик гумандуу адам болушу абзел, ал сөзсүз түрдө билими күчтүү
жана чыгармачыл болуусу зарыл. Мектепке чейинки курактагы балдарга тарбия берүүдө Манастын жети осуятын түшүндүрүп, жеткирүү үчүн көп эмгектенүү керек. Балдар бул убакта өздөрүү окуй алышпайт, ошондуктан ар бир осуятты кенен
чечмелеп, кара сөз менен түшүндүрүп, сүрөттөр аркылуу сюжеттерди көрсөтүп айтып берүү аркылуу, кыскача ыр менен
окуп берүү жана ар бирин чечмелеп түшүндүрүү.
“ Манас” эпосунун жети осуяты:
1. Эл-журттун ажырагыс биримдиги жана бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдиги.
2. Улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык.
3. Улуттук ар намыс жана атуулдук ариет.
4. Арыбас мээнет, өнөр, билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу.
5. Гумандуулук, айкөлдүк, кечиримдүүлүк.
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6. Табийгат менен таттуу мамиледе болуу.
7. Кыргыз мамлекетин чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо.
“Манас” эпосунун жети осуятынын ар бир сабы патриоттуулукту белгилеп турат. Балдар менен “Манастын жети осуятын”, эпостогу окуяларды, каармандар жөнүндөгү ойлорун байланыштуу айтып берүүлөрү аркылуу, алардын эркин ой жүгүртүү, көркөм сөзгө кызыктуруу, өз алдынча эпостордон үзүндүлөрдү аткаруу жана башка ар түрдүү чыгырмачылыктарга
карата жөндөмдүүлүгү калыптана баштайт, ошондой эле алар менен суроо-жооп иретинде аңгемелешсе да болот.
“Манас” эпосундагы элибиздин баатырдыгын, көз каранды эместигин келечек үчүн күрөшкөн, эрдиктерин даңазалаган
окуялар жөнүндө ыр саптарын биздин күнгө чейин жеткирген эл ичинен чыккан өтө таланттуу, өзгөчө жөндөмдүү залкар
манасчылар, “Манас” айтуучулар, аларды эске тутуу өзгөчөлүктөрү жөнүндө балдарга айтып берүү аркылуу аңгемелешүү.
Айтуучулук өнөрдүн башаттары болуп: ырчылык, төкмөлүк, жомокчулук, манасчылык эсептелет.
Ортоңку жана жогорку топтордо эпостогу окуяларды, түшүнүктөрдү бекемдөө максатында сөз өстүрүү, дене тарбия,
сүрөт, илеп чаптоо, жаратылыш менен тааныштырууда окуу тарбия иштеринде балдар менен өткөрүүлүчү сабактарда, утренниктерде, майрамдарда өткөрүлүп турат.
Мисал катарында бир нече ачык сабактарды сунуш кылып кетмекчибиз:
Тема: Жети атанын айтылышы. Манас атанын урпактары.
Максаты: балдарга жаңы билимди берүү, мурда алган билимин бышыктоо максатында жаңы сөздөрдү киргизүү жана
алардын түшүнүктөрүн чечмелеп берүү. Жети атанын аттарын атап үйрөтүү.
Сабак эки бөлүмдөн турат:
1-бөлүм: теориялык билим берүү. Мурда алган билимдерин бышыктоо, жаңы теманы түшүндүрүү, кроссворду чечмелөө,
атактуу манасчылар менен таанышуу.
2-бөлүм: практикалык, балдар сабакты бышыктоо максатында мозаика чогултушат, өз алдынча иштөө.
– Саламатсыңарбы балдар! Биз бүгүн буга чейинки өтүлгөн сабактагы билимибизди бышыктоо менен кроссворду чечмелейли, макулсуңарбы?
– Биздин элибизди, жерибизди ички жана тышкы душмандардан коргогон баатырыбыздын аты ким болгон? – Манас.
– Манастын аялы ким болгон? – Каныкей.
– Манастын кеңешчиси, ар дайым жоого аттанарда акылын айтып, бата берип узаткан атасы ким эле? – Бакай.
– Манастын биринчи жигитинин аты ким эле? – Чубак.
– Манастын күмбөзү, азыркы учурда музейи кайсы областта жайгашкан? – Таласта.
– Манастын атасынын атын билесиңерби? – Жакып.
– Азаматсыңар! Эми биз чогуу ачкыч сөздү окуйлу – Ак кула.
– Туура бул Манас атабыздын аты болгон. Азаматсыңар!
– Балдар, силер өтүлгөн теманы жакшы эсиңерде сактапсыңар.
– Манастын урпактары болгондуктан биз дагы ата-тегибизди билишибиз керек. Мисалы, биздин аталарыбыз ким болгон,
кимдин небересибиз, чөбөрөсүбүз жана кимдер менен сыймыктана алабыз. Ошондуктан жети атаны билүү бул аталарыбыздан калган мурас деп түшүнсөк болот. Бүгүн биз жети атанын аталышын атап үйрөнөлү.
1 – ата , 2 – чоң ата, 3 – баба, 4 – жото, 5 – кубар, 6 – жете, 7 – тек.
– Келгиле эми дагы чогуу кайталайлы. Силер бүгүн үйгө барганда атаңардан менин жети атам ким? Мен кимдин небересимин? Бабам, жотом, кубар, жете, тегим кимдер болот деп сурап билип келгиле, макулбу? Кийинки сабакта жети атаңар жөнүндө дагы кеп кылабыз.
Биз Манастын урпактарыбыз деп айтуунун себеби болуп, көптөгөн манасчылар “ Манас” эпосунан кара сөз түрүндө,
ыр түрүнүндө айтып бизге достукту, ынтымакты, биримдикти, элин-жерин сүйгөндү улуу манасчылар Сагынбай Орозбаков,
Саякбай Каралаев (сүрөттөрүн көрсөтүү) айтып келишкен. Алардын жолун улап биздин тобубузда да кичинекей манасчылар да бар, Мирбек “Манас” эпосунан үзүндү айтып берет.
Эми сабагыбыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Кыздар командасы болуп “Каныкей” командасын түзөт, эркек балдар
“Манас” командасы болот. Эки команданын ортосунда мелдеш өткөрүлөт. ”Каныкей” апабызга тиешелүү (шөкүлөө, шуруларды), “Манас” атабызга тиешелүү (кылыч, калкан) буюмдарды мозайканы тизебиз. Кайсы команда тез тизет. Эки команда тең азаматсыңар! Биздин урааныбыз! Биз “Манас” атанын урпактарыбыз!
Сабак силерге жактыбы? Ооба, мага да жакты. Азаматсыңар!
Тема:” Табийгат менен таттуу мамиледе болуу”
Максаты: Жаратылыш жөнүндө жалпы маалымат берүү. Күн, аба, суу, жер жөнүндө кенен түшүндүрүү. Табиятка аяр
мамиле жасоого тарбиялоо. Сөз байлыгын өнүктүрүү.
Колдонулган материалдар: Жаратылыш жөнүндө сүрөттөр, суу (муздак, ыссык) топурак, пластилин, такта, салфетка,
тобурчак, шарик.
Методдор: Суроо берүү, түшүндүрүү, аңгемелешүү, эксперимент жүргүзүү.
Балдар, бүгүн биз силер менен бизди курчап турган жаратылыш же табийгат жөнүндө сүйлөшөбүз. Табийгат дегенди
кандай түшүнөсүңөр? Сүрөттөрдү демонстрациялоо (токой, чөлдөгү өсүмдүктөр, жаныбарлар, куштар). Бүгүн табийгаттын
дагы башка көрүнүштөрү, касиеттери жөнүндө аңгемелешебиз.
Алар: Күн, аба, жер, суу.
Булар силерге тааныш, бирок алардын көп көзгө көрүнбөгөн сырлары бар.
Күндүн кандай касиеттери бар? Айтып бергилечи?
Ооба, силердин айтканыңар баардыгы туура, Күндүн көп пайдасын билет экенсиңер? Дагы айтып кетүүчү нерсе – күн
жерден миллион чакырым алыс, бирок анын нуру абдан күчтүү. Муну билип алгыла, бул абдан маанилүү.
Андан кийин жер, топурак жөнүндө эмнени билесиңер? Топурактын пайдасы эмнеде? Бекеринен айтышпайт, жер
адамды багат деп. Муну кандай түшүнөсүңөр?
Эми суунун кандай пайдасы бар? Туура, силер суу жөнүндө дагы көп билет турбайсыңарбы? Суунун пайдасы көп,
суусуз жашоо жок. Анын дагы билинбеген касиеттери болуп суунун өңү, жыты жок. Эгерде сууну боёп койсок, өңү өзөрүлөт. Келгиле эксперимент өткөрүп көрөлү.
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Бул суу кандай? – муздак ээ. Эми сууну кайнатып көрөлү. Карагылачы суу менен эмне болуп жатат? – буу чыгып жатат. Суу буга айланып абада эрип кетет. Демек, муздак сууну дагы биз чийки суу деп айтабыз, кайнаган суу – кайнатылган
суу деп айтабыз. Билесиңерби, чийки сууну ичпеш керек, ал ден соолукка зыян.
Эми абага токтолобуз. Аба жөнүндө эмне билесиңер? Силер айтканыңар туура. Ал көзгө көрүнбөйт, ал баардык жакта.
Аба бар экенин келгиле биз текшерип көрөлүчү. Бул шарик, ал азыр бош. Келгиле аны үйлөп көрөлү. Эмне үчүн шарик
чоңойду? Ким ойлонду? Туура, аба кирген үчүн чоңойду, анткени ичинде аба бар.
Биз табийгат жөнүндө аңгемелештик? Кимиңер кандай ырларды, табышмактарды, жаңылмачтарды билесиңер?
Келгиле баарыбыз “Кун чубак “ деген ырды ырдайлы.
Азыр сабактын экинчи бөлүгүнө өтүп, бизге жаккан жаныбардын сүрөтүн, же болбосо пластилинден ийлеп чаптоо жасап ата-энелерге, бөбөктөргө белек берели. Балдар бүгүн силерге сабак жактыбы? Кайсы жаңы сөздөрдү уйрөндүңөр?
Кыргызстанда 1995-жылы “Манас” эпосунун 1000 жылдыгы өткөрүлүп, андан кийинки жылдарда балдар бакчалары
үчүн көптөгөн окуу методикалык куралдар, программалар жана элдик педагогикалык бай тажрыйба бала бакчаларда окуутарбия ишинде жүргүзүлүп, Манас таануу сабагын өтүү мааниси, милдеттери, ыкмалары, методдору практика түрүндө пайдаланылып иш жүзүндө жүргүзүлүп жатат.
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СОЦИАЛДЫК ОКУТУУ –АРАЛЫКТАН ОКУТУУНУН ЖАРДАМЧЫ ФОРМАСЫ КАТАРЫНДА
СОЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – КАК ДОПОЛЬНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ДИСТАНТНОГО ОБУЧЕНИЯ
SOCIAL EDUCATION AS AN ADDITIONAL FORM OF DISTANCE LEARNING
Омурканова Ч.Т.
Омурканова Чынара – изденүүчү, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
УДК 378.1
Аннотация. Социалдык окутуунун максаты – инсандын социалдык компетенттүүлүгүн мүнөздөөчү субъектилик сапаттарга (өз алдынчалык, активдүүлүк, жоопкерчилик жана сөздүн кеңири маанисинде социабелдик) инсандын ээ болушу үчүн
жагымдуу шарттарды түзүү. Өзүнүн мүнөзү боюнча социалдык окутуу АББнын спецификасына толук жооп берет, бул
социалдык окутуу аралыктан билим берүү процессине интегрирленген деп констатациялоого мүмкүндүк берет жана аны
педагогикалык камсыздоонун маанилүү аспектиси болуп саналат.
Аннотация. Цель социального обучения – создание благоприятных условий для овладения личностью субъективными качествами (самостоятельность, активность, ответственность ив широком смысле слова социабельность), характеризующими социальную компетентность личности. По своему характеру социальное обучение полностью отвечает специфике ДО, это дает возможность констатировать, что социальное обучение интегрировано в процесс дистантного образования, и является важным аспектом педагогического обеспечения.
Annotation The purpose of social learning - creating favorable conditions for mastering by personality subjective qualities (independence, activity, responsibility willows broad sense sociability), characterizing the social competence of the person. By its nature,
social learning is completely responsible to the specifics, it gives you the opportunity state that social learning integrated with process of distance education, and represents an important aspect of teaching softwaree.
Түйүндүү сөздөр: социалдык окутуу, позитивдик шарт, инсандык өзүн өзү аныктоо, социалдык позиция. аралыктан өз ара
аракет, инсандын социалдык адаптациясы, социалдык ишмердүүлүктүн көлөмү, маалыматтык ресурстар.
Ключевые слова: Социальное обучение, позитивное условие, самоопределение личности, социальная позиция, дистанционное взаимодействие, социальная адаптация личности, объем социальной деятельности, информационные ресурсы.
Keywords: Social learning, a positive condition, self-identity, social position, remote interaction, the social adaptation of the person,
the amount of social activities, information resources.
Азыркы психологиялык илим субъектилик деңгээлде турмуштук өзгөрүүлөргө инсандын кирүү жөндөмдүүлүгү толук
инсандык өнүгүүнүн маанилүү критерийи жана шарты болуп саналат деп белгилейт (К.А. Абдульханова-Славская, Л.И.
Божович, В.А. Петровский ж.б.). Инсандын субъектилик потенциалы (дарамети) анын өз турмушун өз алдынча түзүү,
“адамдык активдүүлүктүн өзгөчө түрлөрүн – чыгармачылык, эркин, адеп-ахлактык” ишке ашыруу жөндөмдүүлүгүн чагылдырат. АББ (Аралыктан билим берүү) билим берүү процессинде субъектилик потенциалын толук ишке ашырууга студентке
мүмкүндүк берет.
Аралыктан билим берүүнүн студенти катары чыккан социалдык субъект, социалдык өз ара аракетке б.а., биздин изилдөөбүздө аралыктан билим берүүчү өз ара аракетке жөндөмдүүлүгү менен мүнөздөлөт. Бул жөндөмдүүлүгүн студент өнүктүрүш үчүн, аралыктан билим берүүчү өз ара аракетти педагогикалык камсыздоону уюштуруу зарыл. Педагогикалык камсыздоо өзүнө эки негизги компонентти камтыйт: дидактикалык материалдардын комплексин (маалыматтык жана программалык-методикалык мүнөздөгү) жана студенттер менен коммуникациянын формалары менен методдорунун жыйындысын (түздөн-түз жана кыйыр).
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ЖОЖдун билим берүү процессиндеги өз ара аракеттин социалдык-маданий мүнөзү, аралыктан окутуу процессине окутуунун социалдык мүнөзүн берүү максатка ылайык деп белгилөөгө мүмкүндүк берет .
Социалдык окутууда инсанды субъектилик өнүктүрүүнүн үч негизги багытын бөлүп көрсөтүүгө болот.
 рефлективдүү, “Мен” оң образын жана өзүнүн социалдык позициясын түшүнүү; инсандык рефлексия инсандык
өнүгүүнүн жогорку, баалуулук-мазмундук деңгээлине өзүн-өзү жөнгө салуунун формасы болуп саналат;
 жүрүм-турумдук, башка адамдар менен гармонияда жашоонун практикалык жөндөмдөрүнүн арсеналын кеңейтүү;
 ишкердүүлүк, материалдык жана акыл-ой баалуулуктарын түзүү; ишкердүүлүк ой жүгүртүүлөр менен санаркоолордун күчтеңдеминен өздүк “Мен”ди ишке ашырууга, реалдуу аракеттерге өтүүнү камсыздайт.
АББны уюштурууну изилдөө проблемасынын контекстинде бул багыттарды төмөнкүдөй интерпретациялоого болот:
- рефлективдүү-окуу маалыматын жана таанып билүүнүн баалуулугун түшүнүүнүн негизинде өзүн-өзү жөнгө салуу, аң сезимдүү кабылданган билим берүү максаты катары өздүк позицияны түшүнүү, о.э. анын ийгиликтүүлүгүн камсыздоочу өз
ара аракет;
- практикалык маалыматтык жана коммуникативдик ыкмаларды жана жөндөмдөрдү кеңейтүүчү жүрүм-турумдук;
- өздүк билим берүүчүлүк мейкиндикти түзүүгө, окуу-таанып билүүчүлүк (билим берүүчүлүк) ишкердүүлүктө өзүнөзү жөнгө салууга багытталган ишкердүүлүк.
Социалдык окутуунун башкы мүнөздөмөлөрүн жалпылоо менен жаш адам АББда төмөндөгүдөй көндүмдөрдү өздөштүрөт:
- турмуштук баалуулуктарды түзүү (билим, маани) жана мында конкреттүү практикалык натыйжаларга жетишүү;
- максаттар-натыйжалар менен аралык максаттар-каражаттарды айырмалоо;
- социалдык, маданий, нормативдик талаптар менен өзүнүн каалоолору менен түшүнүктөрүн айкалыштыруу жана түшүнүү;
- билим берүүчүлүк өз ара аракеттин маңызын түшүнүү жана буга өз жүрүм-турумун айкалыштырып куруу;
- түздөн-түз жана ортомчул пикир алышуунун, маалыматтык ишмердүүлүктүн чөйрөсүндө маданий ыктардын кеңири
репертуарына ээ болуу жана колдонуу.
Социалдык окутуунун теоретиктеринин пикири боюнча анын негизги мазмуну – бул позитивдик инсандык өзүн-өзү
аныктоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. Позитивдик инсандык өзүн-өзү аныктоо “Мен” оң образынын калыптанышы
жана конструктивдик социалдык оптимизмдин позициясы катары каралат. Биз бул көз карашты кабылдайбыз жана позитивдик инсандык өзүн-өзү аныктоого жардам берүү ийгиликтүү окуу-тарбия берүү ишмердүүлүгү жана аралыктан өз ара
аракет үчүн эффективдүү психологиялык негиз болуп саналат деп эсептейбиз.
Социалдык окутуу психологиялык эмгектерде социалдык-психологиялык жардам катары каралат. Бирок, биз инсандын
социалдык адаптациясына таасир эткен бул формаларды чектеген авторлорго (Ю.В. Белянский, Ю.А. Лунев ж.б) кошулабыз
жана аны жаш адамдардын социалдашуусуна таасир эткен өзгөчө түр катары карайбыз. Айрыкча, Ю.А. Лунев психологиялык жардамдын башка түрлөрү менен салыштырууда төмөндөгүдөй өзгөчөлүктөрдү бөлүп көрсөтөт:
- социалдык окутуу абдан көрүнүп турган дидактикалык мүнөзү менен айырмаланат; ал мейкиндикте жана убакытта
окуу-тарбиялык аракеттердин так уюшулушунун негизинде курулат жана табигый турмуштук ишмердүүлүгүнө айкалышкан окуучулардын биргелешкен ишмердүүлүгүнүн конкреттүү практикалык натыйжаларына багытталат;
- социалдык окутуу атайын түзүлгөн социумдун чегинде ишке ашырылат, анткени бир жагынан уюшулган өзүнчөлүгү
менен айырмаланат, экинчи жагынан окуучулардын жашаган аймагынын реалдуу социалдык-нормативдик мейкиндигине жазылган;
- ар бир жаш адамга социалдык окутуунун жеткиликтүүлүгү.
Уюшулган билим берүүчүлүк өз ара аракетте жаш адамдардын өздөрүнүн социалдык окутууну (же өзүн-өзү окутууну)
ишке ашыра алышы маанилүү болуп саналат.
Көрүнүп тургандай, өзүнүн мүнөзү боюнча социалдык окутуу АББнын спецификасына толук жооп берет, бул социалдык окутуу аралыктан билим берүү процессине интегрирленген деп констатациялоого мүмкүндүк берет жана аны педагогикалык камсыздоонун маанилүү аспектиси болуп саналат.
Социалдык окутуунун жоболорун колдонгон аралыктан билим берүү процессинин негизинде социалдык чөйрөнүн
функцияларын кабылдаган, ачык өнүгүүчү маалыматтык-билим берүүчүлүк чөйрөнү түзүү принциби жатат. Ачык өнүгүүчү
маалыматтык-билим берүүчүлүк чөйрөнү, биз, маалыматтык-билим берүүчүлүк өз ара аракеттин негизинде уюшулган жана
кызматташтыктын интеллектуалдык атмосферасы, окуу-таанып билүүчүлүк ишмердүүлүктүн жана пикир алышуунун мүнөздөрүнүн мазмуну жана интенсивдүүлүгү боюнча кадыресе чөйрөдөн өтө жогору айырмаланган социум катары түшүнөбүз. Мындай чөйрөдө инсандын өзүн-өзү ийгиликтүү өнүктүрүүнүн инсан аралык жана субъектилик-инсандык механизмдери актуалдашат, инсандын “каалоосунун”, “умтулуусунун” негизинде баалоочу критерийлери өзүн-өзү баалоонун критерийлери менен жоопкерчиликке алмашат. Социалдык окутуучу эффект студенттердин активдүүлүгүнүн эсебинен камсыздалат, социалдык жана маданий шартталган методдор менен өз ара аракеттин ыкмаларын колдонуу менен дал келген формаларда аралыктан өз ара аракет процессин туура уюштуруу анын пайда болушу үчүн стимул болуп кызмат аткарат.
Аралыктан билим берүүчү өз ара аракетти педагогикалык камсыздоодогу негизги багыттар, анын каражаттары, методдору жана формалары мындай:
- окууга жана таанып билүүгө студенттердеги оң мотивацияны колдоо жана жардам берүү. Ийгиликтин кырдаалын түзүү жана баалоочу методдордун жардамы менен; окуу маалыматтарынын мазмунун акырындап татаалдаштыруу жана көбөйтүүнүн жардамы менен аны сунуштоонун варианттуулугунда жетишилет;
- маалыматтык ишмердүүлүктүн жана өз ара аракеттин ыкмаларын калыптандырууну жана стабилдештирүүнү камсыздоо. Жетишилет: инфоресурстардын (анын ичинде Интернет) мазмунун жана маалыматтарды алуунун ыкмалары
жөнүндө түз маалымат берүүнүн методдору менен; маалыматты издөө, кайрадан иштеп чыгуу жана сунуштоо боюнча студенттин аракеттерин алгоритмдештирүү менен;
- окуу-таанып билүүчүлүк ишмердүүлүктүн өзүн уюштурууну камсыздоо. Жетишилет: окуу маалыматын блоктукмодулдук уюштуруу менен, программалык окутуунун негизинде студенттердин окуу ишмердүүлүгун структуралаштыруу менен;
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- ортомчул коммуникациянын ыкмаларын калыптандырууну камсыздоо. Окуу маалыматтарын презентациялоого талаптардын системасында жана текшерүүнүн жана кайтарым байланыштын кырдаалдарында аны интерпретациялоо
менен жетишилет.
Аралыктан билим берүүчү процессти педагогикалык камсыздоо системасы аралыктан билим берүүчү өз ара аракетке
даярдыкты калыптандырууга ориентирленген.
Изилдөөдө АББны уюштурууну педагогикалык камсыздоонун аралыктык (дистанттык) формалары колдонулду: маалыматты берүүнүн аудио-визуалдык формалары (лекциялардын, консультациялардын, кесиптик-ориентирленген кырдаалдардын жазуулары, Интернет-ресурстар жана жеткиликтүү маалымат базалары, слайд-лекциялар менен өз алдынча иш).
Таанып билүүчүлүк кызыгууну өнүктүрүүгө жардам берүүчү уюштуруучулук формалар проблемалык окутууда жеткиликтүү толук сунушталган, анда жобо иштелменин негизине студенттер үчүн суроолор менен тапшырмаларда берилген.
Окуу-методикалык жана дидактикалык материалдар АББны уюштурууда өзгөчө мааниге ээ. Бул маани аралыктан
билим берүү процессинде аткарган функциялары менен аныкталат. Биз негизги эки функциясын бөлүп көрсөтөбүз: маалыматтык-мазмундук жана уюштуруучулук.
ЖОЖдо билим берүү процессин куруу үчүн төмөндөгү жобо актуалдуу: социалдык ишмердүүлүктүн көлөмү жана
мазмуну (биздин кырдаалда – студенттин окуу-таанып билүүчүлүк ишмердүүлүгү жана педагогикалык өз ара аракеттеги
коммуникативдик ишмердүүлүгү) студенттин маалыматтык керектөөсүнүн көлөмү менен мазмунун аныктайт, бул өз кезегинде билим берүү процессинде каралган маалыматтык ресурстардын көлөмү менен мазмунун аныктайт. Маалыматтык
мамиленин көз карашында билим берүү процесси маалыматтык система катары чыгат. Коюлган максаттарга жетишүү үчүн
канча жана кандай маалымат талап кылынарын түшүнгөндөн кийин, адам дал ошондой маалыматты издей баштайт. Ошондуктан билим берүү процесси маалымат менен иштөө системасында так, туура дал келүүлөрдү сактоого негизделген өз ара
аракеттин технологияларын өзүндө камтышы керек.
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DEVELOPING OF SOCIO-CULTURAL SKILLS AT THE STUDENTS OF KYRGYZSTAN.
EXPERIENCE AND DIFFICULTIES
Orusbaeva D.
Orusbaeva Damira – teacher of English, school №63, Bishkek.
Rationale
During the last 5 years, Kyrgyzstan is implementing Multilingual education at the schools of the country. For the last 2 years,
universities that train teachers (Osh state university and Arabaeva State University) also joined the program. Teacher sof 56 school
sand professors taff have been trained for Integrated Teaching of Subject and Language, and Communicative Methods of Teaching
the Second Language. During the time of implementation of the program, it has been vivid that we are not prepared enough to develop one of the vast part of competences of multilingual person, whichis socio-cultural skills. And, this turn edout to be rational enot
only for school students, but for the teachers as well.
Whatdothesocio- culturalcompetences mean, and what are the tools to develop them? Atthebeginningofmyexperience as a
trainer,I and my colleagues aimed to foster cognitive skills at the participants of the workshops. And,developingofsocio- culturalskillswereviewedas introducing the culture of other ethnic groups, developing of communicative skills, like ability of working in a
team, listening to each other and making a constructive dialogue. So,ayearoftrainingfor teachers wasresultedinacontestoflessonsonsubject, languageand extra- class activity on multicultural diversity.
Duringtheworkshops, wefacedtheproblemthattheteachers themselves are exposed to nationalism, tribalism, stereotypes and bias.
Thus, todevelop social skills at their students, teachers themselves need to be tolerant, able to resolve conflicts, be aware and able to
accept a different point of view.These sort of questions are a higher form of diversity. It not just celebrating multicultural arts and
crafts fairs. We must strive for deeper understanding of what diversity means.
So, what are the objectives of building diversity competencies?Studyingthesequestions, ithasbecomeclearthattheyneedtobeconsideredwiderandit’sdoesn’tincludejustawareness of traditions of other nations, but it’s also a developing of socio- emotional and behavioral skills. So,theMultilingualprogramisurgedtosolvetheimportanttaskofworkingoutthestrategyanda courseofdeveloping the socio- cultural competencies at the teachers, as they are at the frontline of educating citizens, thus preventing violence, and creating the
culture of peace in the community.
At present, except inter-cultural education, we need to be literate in human rights, anti-nationalism, gender issues, tolerance,
environment protection, media literacy and education for peace. The theory and practice of this education should be on “societal,
international and increasingly global level”. This should be formed in the concept of «I am the citizen of my community- of my
country- of the world».Oneoftheotherimportantproblems, which shouldbestudiedandtaughtisradicalizationofourcommunity. Atthelackofnationalpolicytowardstheroleofreligioninthecontextofcommunity and civil rights, thereligionhasapowerful impact on publiceducation. Despitethedeclarationthatourcountryissecularandeducationisoutofreligion, thereisthetendencyofgrowingthe number of
people addicted toreligion, and youth leaving their homes for faith fight in the countries sinned to terrorist wars. Thisprovestheneedtoseecriticallytheprocesses, whichhappenintheworldandhowdotheyeffectour lives. That’s why these issues should be in
the curriculum of educational process, because they are inter-related and holistic.
Obstacles
Howtoprovidetoolsforteacherstodevelop socio-culturalskill?Teachingchildren, it turned out thateducatorsthemselvesarenotreadytoseetheirownbias towards anything, which is out of norm and their perception. Withoutdeepunderstandingoftheseissues, thelearn-
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ing process can lead to wrong results.The main thing is to form values through critical analysis of current education problems, to
strengthen teacher’s practical skills in thinking over the global issues and building an attitude towards them.
Kyrgyzstan is a multinational country and the Multilingual program tailored the strategy plan of implementation to a specific
region. For example, in national schools of Osh and Batkenit started with implementation of the state- Kyrgyz language in order to
give the graduates opportunity to pass final exams and enter a college, because final graduate exams at school can be passedonly in
state and official languages. In Naryn region, the monolingual community can’t provide children developing any other language except native, that’s why children don’t speak Russian even after 7 years of study at school. In the capital it’svise versa, despite of
learning the native language for several years, children don’t speak it, because of the poor methodology and prevailing of Russian
language environment.
How to live in multinational country, where the representatives of all ethnic groups can be equal members of the community
and can actively participate in a political social life of the country. So, the slogan is “Unity in Equality!”It’s equality of opportunities,
that are economic and political, responsibility for the processes happening in the country.
Today education faces the challenge to form values, attitudes and skills conducive to mutual respect and peaceful coexistence.
At present, the issues of civic education are urgent to be discussed and taught in every society, as the people are not prepared to oppose the violence against their personal life and country’s peaceful existence. It’s actual for our country, because the lack of values
for the past decades after the collapse of the Soviet Union pushes the youth to look for answers at the religious leaders, who do not
always promote peaceful world.
Common problems that civic education in Kyrgyzstan faces include the lack of national concepts at all three levels (secondary education, the university level, and adult education). Compounding these problems is the current environment in which all of
these stakeholders work. Specifically, there has been a dramatic decrease in international funding supporting the development of
civic education, lack of coordination among organizations involved in implementation both of curricular and extracurricular activities, as well as absence of a uniform curriculum determining the content of the courses. As a result, the big question is how to
retain and build on the achievements of the past decade, specifically in the areas of secondary and adult education?
Out of all three levels, civic education in secondary schools is more developed. There is the course Individual and Society,
whichis taught to tenth- eleventh graders and the course Law and People, taught to ninth graders. Most secondary schools in Kyrgyzstan use study aids published by the International Committee of the Red Cross (ICRC), IFES, Institute for Regional Studies
(IRS), Public Foundation for the Development of Legal Infrastructure and Education, and textbooks developed by Russian authors. A number of extracurricular initiatives by international and local CSOs have introduced various courses collectively covering a very broad range of topics including Kyrgyz law, social problems, human rights, gender issues, media and public opinion,
the electoral system and political parties. But, the major problems facing secondary school civic education are the lack of a national strategy, an insufficient number of good textbooks, and trained teachers. The decrease in international funding has led to the
closure of many programs. In addition to the closures, there is a lack of local effort and low sustainability of the achieved results.
The content of the courses is such that it does not always lead to the acquisition of practical skills. The existing programs do not
sufficiently cover a number of topics, notably public opinion, media, and corruption. The formal courses tend to focus on the Kyrgyz legal framework rather than social problems.
In universities,this situation is still in its very early stage of development.
The pedagogical universities do not train their students to teach a civic education curriculum. At this moment, further development of textbooks by international organizations and local CSOs has stopped. As a result, the textbooks have rapidly become
obsolete, most obviously those on the Kyrgyz law, because there is a new constitution and government structure. Many of the
extracurricular programs have closed due to lack of funding as well. What are curriculum topics in Normal Universities of the
country? The civic education course must include a set of knowledge and skills that will help participants to outline their life positions. The overall effect determines the major goals of civic education. In other words, when developing the course one needs to
think about the fact that students not only need to know the problems that society faces, but also be able to take adequate steps to
solve them in society.
The following five topics are covered by the current civic education programs for adults: capacity building of CSOs, human
rights, gender issues, electoral systems and political parties, and corruption. Currently, all these efforts are undertaken by international organizations (UN) or national and international CSOs. Moreover, international organizations initiated all these efforts.
Corruption is covered to the least extent. All areas suffer from lack of coordination, shifting priorities, and unstable funding. The
outcomes of such short-lived programs in many cases are not monitored and evaluated. Due to the fact, that the international actor
initiated all these programs, contraction of international funding often leads to the closure of many programs. The local organizations are most often not able to continue the work for financial reasons.
Priorities
The way to solve these problems can be reached through the enhancing the capacity of teachers in the issues of human rights,
critical attitude to the historical experience and current events.Teachers’ competence is the main issue to overview. Mere
knowledge of materials is insufficient to teach such issues. Teachers have to be able to use various methods of teaching dependent
on the degree of difficulty of the material, preparedness and composition of students. At the same time, teachers need to hold, and
comply with certain ethics without which a civic education program will not reach its objectives. The teachers’ role is to not only
to provide students with knowledge, but to facilitate students to think, discuss and be active citizens of the country. As the teachers
are at the front line of educating for peaceful world, we should start educating them first. Investing in them will bring literacy of
our people as global citizens. This concerns also the pre-service teachers.
The next step is that diversity should be integrated into the curriculum, so it will cultivate the culture if equality and learners
can apply their knowledge in issues to affect their community.First of all, we should percept our identity, through cultural and social
factors, be aware of our uniqueness and dignity. Diversity around us usually brings to conflicts. That’s why we should think over in
what way we are common and different?Why this difference brings to confrontation? How do my attitude towards them influences
their actions? What are the sources of antipathy? Fear of strange, lack of information and common values brings to cultural bias,
stereotypes, discrimination, homophobia and violence. To overcome these we should transform the cultural differences, using it as a
tool to build an intercultural dialogue, mutual respect and understanding. It’s necessary to see critically the differences, using it positively for strengthening the tolerance and empathy. Reviewing the categories and differences through common standards, studying
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different culture deeper and feeling “new things as familiar, and familiar ones as new” will help us to see why the fear and antagonism rises, and thus teach us to live in a multicultural environment.
We should learn toseetheconnectionbetweenthehistoryandthepresent, andhowit'sreflectedin modern society and intervenes the
life of different people. Inordertogivethematerial, weshouldknowtheaudiencenottobringthempain and suffer. Thematerialshouldbegiveninsuchway, thatthetraineecan“join in hand, heart and spirit to move towards nonviolent, just, compassionate and
sustainable world”. Therearenosimpleanswerstodifficultquestions, that'swhy a teacher can learn to look for answers with his students.
Any historical event should be reflected in our behavior, which means understanding the core of the problem, not just the facts,
which will bring to the analysis of the current events and assessment of the situation.
How to train teachers educate children civil skills in a modern system of education, overloaded curriculum, lack of trained
teachers, inadequate focus of values and absence of national policy in civic education. In general, there is need to inform society to
make them understand these issues, build the capacity of teachers to support and implement the civil rights, developthe training
courses, educate trainers, createf learning materials. These can be stories, games, songs, communication between different community groups. At intensive flow of media information, it’s needed to develop media literacy. Realizing the fact that media can be manipulative, the question is learning to read “between the lines”, as long as the teachers have to use social discourse in creating of
learning materials.
Education is the main power in prevention of violence, which should be aimedto develop thinking skills and communication,
provid equal opportunity, as we need to learn making dialogue with opponent and be ready to hold hard talks. Training teachers,
we should pay attention to building social skills of interaction in the community at school with students, colleagues, parents, developing of child-friendly school environment, non-violence policy with official organizations. These can be done through student’s project work, which will take them out of class frames into the domain of practical appliance. The main condition of developing of socio- cultural, ethical and behavioral skills at our students is integrating the civil issues into the existing subjects of
school curriculum as well as forming through extra-class activities. All of this should be indicated in the national education policy.
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СОСТОЯНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Аннотация. В статье определены приоритеты государственной политики в сфере дошкольного образования, раскрыты проблемы развития современного дошкольного образования в республике.
Аннотация. Статьяда мектепке чейинки билим берүү сферасынын мамлекеттик саясатынын приоритеттери белгиленген. Ошондой эле азыркы кезде республикада мектепке чейинки билим берүүнүн өнүгүү проблемалары ачылган.
Ключевые слова: дошкольное образование, подготовка детей к школе, повышение квалификации, подготовка специалистов, проблемы дошкольного образования.
Историко-педагогический анализ свидетельствует о том, что в 1990-е годы экономическая ситуация, снижение бюджетных ассигнований на образование, отсутствие эффективных механизмов, позволяющих компенсировать дефицит государственных средств, явились теми факторами, которые способствовали массовым закрытиям дошкольных образовательных организаций. В период с 1991 по 2000 гг. численность ДОО сократилась на 1296 (76,4%). В эти годы возникла необходимость радикального преобразования всей системы образования, продиктованной резким обострением проблем, связанных
с уровнем воспитанности, культуры, духовности народа. Разработка и утверждение основных нормативно-правовых документов (Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образовании», Государственный образовательный стандарт Кыргызской Республики «Дошкольное образование и уход за детьми», Типовое положение о дошкольной образовательной организации), регулирующих дошкольное образование было обусловлено необходимостью обновления содержания воспитания и обучения в дошкольных образовательных организациях.
Согласно Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы) в качестве приоритетных
определены следующие направления:
 улучшение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций;
 информирование населения о важности раннего развития детей и обязательности предшкольной подготовки;
 поддержание и расширение сети дошкольных образовательных организаций;
 расширение охватом имеющимися альтернативными моделями дошкольного образования и программами для 3-5летних детей;
 нормативное правовое обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных организаций;
 внедрение по всей стране программ по подготовке детей дошкольного возраста к школе (для детей, не охваченных
дошкольным образованием);
 подготовка и переподготовка кадров для реализации программ дошкольного образования и предшкольной подготовки.
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Начиная с 2000 года, наметилась положительная тенденция увеличения числа дошкольных образовательных организаций. Впервые в систему дошкольного образования Кыргызстана вошло понятие общинный детский сад, который стал
альтернативой закрывшихся по разным причинам детских садов советской модели в беднейших регионах республики. В
период с 2000 года по 2015 год открылись 662 новых дошкольных образовательных организаций. Охват детей дошкольным образованием увеличился с 12% до 18,7%, это при условии ежегодного роста рождаемости в нашей республики. Для
достижения задач стратегии были выбраны следующие пути:
 открытие дошкольных образовательных организаций краткосрочного пребывания (3 часа);
 возврат зданий бывших ДОО для функционирования их по прямому назначению;
 увеличение количества частных ДОО;
 открытие групп дошкольного образования на базе школ, в высвободившихся в результате оптимизации помещениях.
Стоит отметить, что на сегодняшний день возвращено 173 зданий бывших детских садов для использования их по
прямому назначению. За последние два года открыто более 130 частных дошкольных образовательных организаций.
Несмотря на проводимые интервенции охват дошкольным образованием все же оставался низким. Более 80% детей 5-6летнего возраста стали поступать в школы, не достигнув необходимого уровня общего развития, не получив психологической,
когнитивной подготовки к учебной деятельности. В связи с этим, Министерство образования и науки Кыргызской Республики
инициировало разработку юридической нормы об обязательной и бесплатной предшкольной подготовке пяти-шестилетних
детей в государственных организациях образования, было внесено изменение в Закон Кыргызской Республики «Об образовании». В результате этих мер в 2012-2013 учебном году, впервые в стране, в общеобразовательных школах были созданы все
необходимые условия для реализации 240-часовой Программы подготовки детей к школе. Были открыты классы предшкольной подготовки с охватом более 80000 пяти-шестилетних детей, ранее не посещавших дошкольные образовательные организации. Таким образом, норма обязательной предшкольной подготовки детей стала одной из главных достижений страны в
пользу детей дошкольного возраста, которая законодательно закрепила право ребенка на предшкольную подготовку. Начиная с
2012 года для предоставления качественной предшкольной подготовки проводилась подготовительная работа для внедрения
годовой программы подготовки детей к школе. 9 июля 2014 года был подписан Закон Кыргызской Республики «О ратификации Грантового соглашения по проекту «Глобальное партнерство в целях образования» между Кыргызской Республикой и
Международным банком реконструкции и развития, и Международной ассоциацией развития, подписанного 10 мая 2014 года
в городе Бишкек». Постановлением Правительства КР № 598 от 21-августа 2015 года с 1 сентября 2015 года в общеобразовательных организациях республики начато внедрение Программа подготовки детей к школе «Наристе» (480-часов).
Программа подготовки детей к школе «Наристе» (480-часов) предназначена для детей в возрасте от 5,5 до 7 лет, не
охваченных какими-либо дошкольными программами, в целях предоставления равных стартовых возможностей для всех
детей при поступлении в 1 классы. Процесс обучения по программе «Наристе» нацелен на решение проблем адаптации и
социализации детей 5,5-7 лет к новым условиям жизни, развитие познавательных процессов, умении обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира, на привитие детям элементарных навыков
общения, сотрудничества и взаимодействия, а также преодоления психосоциальных барьеров.
В целях обеспечения благоприятных условий классы подготовки детей к школе оснащены мебелью, дидактическими
материалами и развивающими игрушками, методическими пособиями в помощь педагогам с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Всего по республике классы подготовки детей к школе по программе «Наристе» посещают около 78000 детей.
За последнее время наметилось немало положительных тенденций в развитии системы дошкольного образования и
предшкольной подготовки:
 создаются разные типы, виды дошкольных организаций;
 происходит смена ранжированного места дошкольных организаций, т. е. исходя из экономической и социальной ситуаций;
 на первое место ставятся функции признания самоценности дошкольного детства и полноценного развития ребенка;
 охраны жизни и здоровья, а не традиционно рассматриваемая функция подготовки детей к обучению в школе.
На сегодняшний день по республике по данным районных, городских отделов, управлений образования действуют
1370 государственных, муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций, из них:
- государственные и муниципальные -1165;
- частные - 205.
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Вышеуказанные дошкольные образовательные организации посещают 163217 детей, что составляет 19,9% от общего
количества детей дошкольного возраста.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Область,
город

Количество
ДОО

Количество детей,
посещающих ДОО

Бишкек
Ош
Чуй
Нарын
Ысык-Көл
Талас
Ош
Жалал-Абад
Баткен
ВСЕГО

83
39
146
116
81
51
290
238
121
1165

30166
13397
20147
9028
13585
7011
26621
27680
15582
163217

Общее количество
детей дошкольного
возраста от 2 до 7 лет
117913
33684
116174
40400
63976
39707
187387
167735
74583
841 559

Количество детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет,
не посещающих ДОО
87747
20287
96027
31372
50391
32696
160766
140055
59001
678342

Важную роль в совершенствовании национальной стратегии и политики в области раннего образования и развития детей играет сотрудничество с Международными организациями: ЮНИСЕФ, Фондом Ага Хана, АБР, ВБ, Save the children
International и др. Внедрение программ предшкольной подготовки получило одобрение и поддержку со стороны родителей,
педагогического сообщества, положительную оценку международных партнёров и доноров.
В настоящее время Государственная программа развития образования в Кыргызской Республики определяет в качестве
основных приоритетов и принципов государственной политики в области образования, направленных на дальнейшее развитие системы образования, следующее:
 развитие сети дошкольных организаций для обеспечения доступности дошкольных программ;
 обеспечение широкого охвата 5(6)-летних детей обязательной, бесплатной предшкольной подготовкой;
 развитие новых моделей и форм организации дошкольного воспитания и обучения: мини-центров, групп кратковременного пребывания детей, семейных детских садов и т. д.;
 анализ деятельности, мониторинг качественного развития, научное прогнозирование развития системы дошкольного образования;
 программно-методическое обеспечение системы дошкольного воспитания и обучения;
 совершенствование качества оказываемых образовательных услуг дошкольными организациями;
 качественная подготовка и переподготовка профессинальных кадров сферы дошкольного образования.
Какие еще проблемы существуют в дошкольном образовании и как решаются и будут решаться эти проблемы:
 недостаточные знания родителей в вопросах ухода и развития детей раннего возраста; // решения: со стороны
разных образовательных организаций, программ, проектов подготавливаются важные информации, методические
пособия по информированию родителей и сообществ о важности раннего развития детей;
 низкий охват дошкольным образованием; // решения: включаются альтернативные образовательные организации,
ведомственные детские сады и т.д.;
 ограниченные навыки элементарного общения взрослых с детьми; // решения: фронтального наблюдения и исследования не проводилось, но разные проекты и программы имеют результаты внедрения и ожидаемые результаты
заложенные в программах по формированию навыков элементарного общения, которые могут, послужит для
дальнейшего улучшения этой проблемы;
 пассивное приобретение жизненных навыков детьми; // решения: разработанные и внедряемые новое поколение
образовательных программ для дошкольников учел этот пробел и в программах дается возможность эффективного формирования жизненных навыков, где детей будут учить используя методы ориентированного на ребенка;
 деффицит специалистов со специальным дошкольным образованием в функционирующих организациях, проблемы
в повышении квалификации кадров; // решения: организован Республиканский институт повышения и переподготовки специалистов педагогов при КАО с современным видением проблем, открываются кроме Университета
И.Арабаева, другие вузы и ссузы для подготовки специалистов-дошкольников. Есть маленькое но, кто трудится в
тех новых вузах и ссузах, где готовят специалистов для ДОО?
 старение кадров дошкольных образовательных организаций; // решения: время приходит закон природы, все не
вечно, но можно подойти дифференцированно, есть кадры, которые всю свою жизнь отдали своему любимому делу их не надо сбрасывать со счета, к ним нужно обращаться осторожно, пусть готовят молодых, нужно их использовать в качестве наставника, консультанта и т.д. Для того как подготовятся новые, молодые кадры и заменят
их в ДОО. С детьми нужно иметь дело очень квалифицированно.
Таким образом, в перспективе намечены планы, не останавливаться на достигнутом:
 продолжать усиление
деятельности ВУЗов и средних спецучреждений по подготовке специалистовдошкольников;
 просить Минобразование увеличение квоты на бюджетные места для подготовки специалистов по дошкольной
педагогике;
 предоставление возможности повышения квалификации кадров ВУЗам.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ
Ризаева Р.Р.
Ризаева Рахат Расуловна – к.п.н., КГУ им. И. Арабаева, г. Бишкек
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы многозначности категории «деятельность» ее методологическое и
теоретическое значение, основные принципы, которые лежат в основе человеческой деятельности. Выделены концепции
теории деятельности также рассматриваются вопросы развития важнейших критериев личности.
Abstract: This article discusses the ambiguity category of "activity" eemetodologicheskoe and theoretical value, the basic principles
that underlie human activity. Obtained concept of activity theory also deals with the development of the most important criteria of the
individual.
Ключевые слова: Деятельность, деятельностный подход, деятельностное бытие, ценностная ориентация, оценочная
деятельность.
Keywords: activities, activity approach, activity-being, value orientation, assessment activities.
Общепризнано, что методологическим принципом в общественных науках, разрабатывающих проблемы человековедения, является деятельностный подход, под которым следует понимать описание, объяснение, проектирование различных
явлений и предметов, подлежащих научному осмыслению с позиции категорий деятельности. Вне деятельности решение
педагогических проблем невозможно. Только сознательно регулируемая деятельность приносит успех. Организация деятельности детей в педагогическом процессе дошкольного учреждения осуществляется воспитателем и направлена на развитие, в том числе физическое, детей и укрепление их здоровья.
В философской литературе дается следующее определение деятельности. Это - “специфическая человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которого составляет его целесообразное изменение и преобразование”.
Из определения явствует, что субъектом деятельности является человек, а сама деятельность направлена на другие
объекты и субъекты. Нельзя не сказать о многозначности категории «деятельность». Философы и психологи выделяют четыре различных смысла, которые вкладываются в это понятие: деятельность как форма отражения предметного мира, как
способ существования отдельного человека и общества, как процесс самоизменения человека в ходе изменения обстоятельств своей жизни, как процесс преобразования общества, общественных отношений.
Современные философские исследования раскрывают основные принципы, которые лежат в основе человеческой деятельности: преобразующий характер деятельности, ее предметность; использование орудий труда; сознательность и целесообразность; общественный характер; обусловленность результатами прошлой деятельности, накопленными знаниями, опытом; субъективность, которая реализуется как отдельным, так и коллективным субъектом.
Таким образом, человеческая деятельность есть социальная форма движения материи, ее носителем выступает человек, но не просто как биологический индивид, обладающий способностью превращать собственную жизнедеятельность в
предмет практического преобразования, а как общественный человек, способный управлять своими действиями, реально
практически преобразовывать действительность, планировать способы действий, реализовывать намеченные программы,
контролировать ход и оценивать результаты своих действий.
В настоящее время категория деятельности приобрела большое методологическое и теоретическое значение. Как справедливо отметил Э.В.Юдин, “в современном познании, особенно гуманитарном, понятие деятельности играет ключевую,
методологически центральную роль, поскольку с ее помощью дается универсальная характеристика человеческого мира” (3,
с. 64). Ряд современных философов (В.Г. Афанасьев, Г.С. Батищев, В.П. Иванов, М.С. Каган, Э.С. Маркарян, В.Н. Сагатовский и др.) подчеркивают, что именно в деятельности реализуется специфически человеческий способ отношения к миру.
“Рассматривая мир человека, его социальное и личностное бытие, мы всегда имеем дело с человеческой деятельностью”,
отмечает В.С. Швырев. Л.П. Буева и А.А. Бодалев рассматривают деятельность как процесс создания субъектом условий
его существования и развития, процесс преобразования социальной реальности в соответствии с общественными целями,
задачами, потребностями [4].
Одна из основных и наиболее общих характеристик человеческой деятельности предполагает анализ отношений субъекта, наделенного активностью и направляющего ее на объекты или на других субъектов, и объекта, на который направлена
активность субъектов.
Деятельность рассматривается не только в едином процессе распредмечивания и опредмечивания, но и в единстве познания и созидания, во взаимопроникновении духовных и материальных ее особенностей. Именно деятельность является
целостным и подлинно генетическим источником человеческой реальности. Деятельностное бытие человека есть основа его
сущности и сама возможность существования его как субъекта. Основной характеристикой деятельности является ее предметность, которая выступает как универсальная пластичность деятельности, как ее возможность отражать в себе объективные свойства предметов, среди которых действует субъект.
Отражение в действительности предметного мира и преобразование его - в этом значимость деятельности для развития
личности. Всякая человеческая деятельность не только предметна, но и сознательна, и главное действующее лицо в ней субъект, от осознания которого своей роли в деятельности, от его мотивов, от его умелости зависит реализация цели и ее
результатов. Деятельность человека можно рассматривать как со стороны субъекта, так и со стороны объекта.
Идея обращения к психологическому анализу деятельности получила основное развитие в работах Л.С. Выготского
“Развитие высших психических функций”, “Мышление и речь”. Это позволило многим психологам отойти от изучения поведенческих реакций и понять, что особого внимания заслуживает практическая человеческая деятельность со своей внутренней структурой.
В психологии существуют две концепции теории деятельности. Первая утверждает, что личность формирует деятельность, имеющая сущностные объективные свойства (Э.Г. Юдин, В.С. Швырев, Л.П. Буева, А.Н. Леонтьев и др.)
На наш взгляд, выделение предметной деятельности в качестве единственного основания и источника развития человеческой субъективности является неправомерным. Многочисленные данные раннего онтогенеза показывают, что становление
субъективности начинается вовсе не в предметных основаниях, как таковых. Более того, это становление вообще не может
идти по какому-либо одному основанию, будь то сознание, общение или деятельность – в их разделенности. Согласно второй
концепции, связанной с именем С.Л. Рубинштейна, в центре деятельности находятся отношения, которые могут быть субъек-
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тивно-объективными и субъективно-субъективными. Вне человека деятельность не может быть. С.Л. Рубинштейн вскрывает
внутреннюю диалектическую связь субъекта и деятельности как объективный процесс формирования личности человека, где
деятельность рассматривается не как реакция на внешний раздражитель, а как переход субъекта в объект.
Особенность личности в том, что она - есть субъект своего собственного развития. Поэтому ученые считают, что для
развития личности необходимо усложнить деятельность, то есть одновременно обогатить все структурные компоненты деятельности при активном участии в ней человека, как деятеля, как ее субъекта. Одним из важнейших критериев развития
личности, считает Л.И. Анцыферова, является переход отношений людей в высшую стадию многоуровневых ценных отношений, реализующихся в созидательной деятельности, общении, активном созерцании, эстетическом переживании, так как
жизнь и деятельность человека направлены на овладение и усвоение материальных и духовных объектов (идей, принципов,
эталонов деятельности), которые суть ценности.
О месте ценностного подхода в деятельности человека говорили выдающиеся психологи Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе. Они утверждали, что психика человека формируется и протекает в процессе целенаправленной, осмысленной (имеющей для индивида значимость) деятельности, обусловленной его потребностями, мотивами, установками. “Для нас, - пишет Д.Н. Узнадзе, - поведение как физическая данность, как комплекс определенных движений вовсе не является поведением. Психологически этот комплекс может считаться поведением только тогда, когда он переживается как носитель определенного смысла, значения, ценности”.
Ценностные отношения проявляются в любом психическом действии, пронизывает все стороны того интегрального
целого, каким является личность и обуславливаются следующими моментами: деятельной функцией творческих способностей личности, индивидуальностью ее психических свойств, своеобразием характера и темперамента, мотивов действия
и.т.д.; общественной направленностью личности; активной природой сложившихся человеческих ценностей - познавательных, эстетических, этических, правовых и т.п., имеющих характер надиндивидуальных форм предписаний, образцов, идеалов и т.д., в системе которых действует личность; процессом приобщения индивида к миру культуры, необходимостью заинтересованного участия и приобретения готовых форм поведения, знаний, умений и прочее, что связано с активным их
усвоением и преобразованием. Среди параметров человеческой деятельности ценностные критерии занимают особое место
и относятся к наиболее содержательным и системообразующим компонентам структуры личности.
Оценочная деятельность как самостоятельный феномен рассматривается в работах Ш.А. Амонашвили, М.С. Кагана и
др. В их понимании оценочная деятельность представляет собой выявление (соответствия или несоответствия) способа,
приема, результата заданным требованиям, эталонам, правилам, нормам. Самостоятельное значение оценочная деятельность приобретает тогда, когда надо принять решение, оценив ситуацию, выбрать путь достижения цели в определенных
условиях трудовой деятельности.
Изучение философской и психологической литературы, посвященной проблеме деятельности, показывает, что оценочная деятельность трактуется как процесс, состоящий из ряда компонентов: интеллектуального, эмоционального, волевого,
мотивационного. Это определение, на наш взгляд, соответствует психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева,
согласно которой, деятельность есть процесс, побуждаемый и направляемый мотивом. Оценочная деятельность как форма
отражения обязательно предполагает оценочные отношения, тогда структура объекта оценочного отношения может представлять собой единство общественного и индивидуального, эмоционального и поведенческого.
В философии аксиологическая проблема разрабатывалась в разных аспектах: определение основных понятий, их социальной природы и содержания (Л.М. Архангельский, О.Г. Дробницкий, М.С. Каган, В.П. Тугаринов и др.); выяснение понятия “моральная ценность” в системе категории этики (Л.Д.Леутская, В.П. Малахов, В.А. Ребрин, И.Н. Сидоренко и др.);
выделение и обоснование системы моральных ценностей общества (Л.М. Архангельский и др.).
В психологии проблему ценностей ориентации личности рассматривали Б.Г. Ананьев, С.И. Кон, В.А. Крутецкий, В.И.
Мясищев, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский и др.; в социологии - Р.Г. Гурова, С.И. Иконникова, Л.Н. Лесохина и др.; в педагогике - З.И. Васильева, С.Г. Вершловский и др.
Согласно их определению ценностные ориентации представляют собой сложное личностное образование, выбирающее
в себя разные уровни и формы взаимодействия общественного и индивидуального в личности, специфические формы осознания личностью окружающего мира, своего прошлого и будущего, а также сущности собственного “Я”.
Ценностная ориентация есть, с одной стороны, конкретное проявление отношения личности, а с другой, - это система
фиксированных установок, регулирующих поведение в каждый отрезок времени, под которыми следует понимать избирательность сознания и поведения, их детерминированность представлениями личности о ценностях жизни и культуры.
Основное содержание ценностных ориентаций личности составляют политические, философские, нравственные убеждения человека, глубокие и постоянные привязанности, нравственные принципы поведения. Ценностные ориентации обеспечивают устойчивость личности, определенность и последовательность, постоянство взаимоотношений человека с социальным миром, с другими людьми.
Развитые ценностные ориентации - призрак зрелой личности, показатель ее социальности, степени вхождения индивида в общественно-социальные учреждения и общности. В силу этого в любом обществе ценностные ориентации личности
оказываются объектом воспитания и целенаправленного формирования.
Согласно теории Д.Н. Узнадзе, ценностные ориентации выступают важнейшим фактором мотивации поведения личности, лежат в основе ее социальных поступков и влияют на процесс личностного выбора. Личности не там, где индивид отказывается идти на риск выбора, пытается избежать социальной оценки своих поступков, честного ответа перед самим собой
о мотивах своего социального поведения.
Ценностные ориентации не только определяют мотивы деятельности субъекта, но и влияют на выбор и протекание самой деятельности. Тем самым именно они являются связующим звеном между человеком, его потребностями и окружающим миром. Ценностные ориентации, в которых закрепляется устойчивость отношения человека к миру и зависимость от
иерархии значимых для него объектов, определяют относительную устойчивость его поведения.
Таким образом, ценностные ориентации обуславливают любую деятельность человека, которая пронизывает мысли
людей и их образ жизни. Г.В. Плеханов отмечал, что привычки, нравы, взгляды, стремления и идеалы должны приспособиться к образу жизни людей. С другой стороны, на образе жизни людей сказывается и степень развития их духовной культуры, в том числе и мировоззрения. Это находит свое выражение в характере и росте их духовных потребностей, их разносторонности.
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РЕЧЕМЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Рысова Г.Т.
Рысова Гулай Турунбековна – преподаватель, КГУ им. И. Арабаева, г. Бишкек.
Аннотация: Коммуникативная задача нацелена, прежде всего, на то, чтобы вызвать у учащихся потребность в иноязычной речевой деятельности, создать соответствующую мотивацию, стимулировать речемышление, побудить к усвоению
новых знаний.
Annotation: First of all the communicative task is focused to couse bystudentsto need for foreign language speechactivity,create an
appropriate motivation, stimulate speech activity, encourage theassimilation of new knowledge.
Ключевые слова:речь, мышления, учитель, изображение, учащихся, комплексный, коммуникативная задача, ситуация,
например, усложнение, форма и содержания.
Key words: speech, thinking, teacher, picture (visual content), student (schoolchild), complex, communicative task, situation, example, complication, form and content.
В процессе обладание иностранным языком у ученика происходит развитие и совершенствование в первую очередь
различных сторон коммуникативно-познавательного процесса: речемышления и операционной стороны мышления; словесно-логической (речевой), произвольной и непроизвольной памяти; зрительно-слухового восприятия и много других, каждая
из которых заслуживает специального рассмотрения. Однако главное место среди них, если исходит из теории развивающее
обучение, определяющей ведущую роль умственного развития, принадлежит речемыслительному развитию.
Речемыслительная деятельность является двумя высшими формами психической деятельности человека, «онтологически представленными друг в друге, но поддающиеся и самостоятельному анализу» [4.-С.106].
Речемышление рассматривается с разными целями в рамках различных наук. Так, оно изучается философией, где
мышление трактуется как высшая форма отражения объективной действительности, а речемышление как наиболее развитая
форма мышления; психологией, дифференцирующей собственно мышление и от познания, и от сознания; лингвистикой,
которая в силу специфики своего объекта языка сводит исследование мышления к изучению речевого мышления; кибернетикой, где исследуется и моделируется только один аспект мышления-процесс переработки информации при решении мыслительных задач; психолингвистикой, где речевое мышление становится объектом анализов силу того, что процессы речевого мышления оказываются тесно взаимосвязанными с отдельными этапами порождения и восприятия речи [1. – С.12].
Минимальной единицей речевого общения является акт коммуникации. Продуктом акта коммуникации является высказывание простой или сложной формы. Многие исследователи (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, В. Ингве, А.А. Леонтьев,
Т.В. Ахутина, В. Пенфильд и другие) выдвигают свои схемы порождения речевого высказывания. На основе этих и других
исследований описываются общие модели его порождения. Так, например, Т.Петрашкевич представляет эту модель в виде
схемы, состоящей из пяти компонентов:
Побуждение, мотив внешний раздражитель, интенция
1
Общий
2
смысловой образ, замысел, программа,
внутренне-речевая схема высказывания
Внутренняя
3
пространственная программа, связанная
с программированием оформления свернутых форм
слов
Внешняя
4
временная реализация пространных
построений, т.е. перевод уровня языкового правило
на уровень речевого действия
Слуховой
5
контроль

Л.С.Выготский
В.Пенфильд
Н.И.Жинкин
А.А.Леонтьев
Т.В.Рябова
И.А.Зимняя
Т.Петрашкевич

Все перечисленное множество психических процессов существует в неразрывном единстве, складываясь в целостный
процесс речемышления. Л.С. Выготский определял его как: «сложное динамическое целое, в котором отношение между
мыслью и словом обнаружилось как движение через ряд внутренних планов, как переход одного плана к другому» [3.- Т.2.С.358].
Коммуникативная задача нацелена, прежде всего, на то, чтобы вызвать у учащихся потребность в иноязычнойречевой
деятельности, создать соответствующую мотивацию, стимулировать речемышление, побудить к усвоению новых общеобразовательных знаний, актуализации лингвистических знаний и языковых средств. Этим она отличаетсяот творческой, проблемной задачи, обращенной «на получение новых знаний о природе и обществе, на создание новых средств поисков знаний или достижения цели» [5. – С. 81].
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Мыслительная цель коммуникативной задачи может совпадать с целью общения. Подход к коммуникативной задаче
как к цели общения позволил выделить и конкретизировать в русле основных функций общения четыре обобщенных типа
коммуникативных задач: информирование, побуждение, выражение мнения (оценка) установление контакта [2. -№5. – С. 3).
Примером может служить следующая задача:
Nach dem Unterricht beschliesst du, mit deinem Freund irgendwohin zu gehen. Erschlaegtvor, insStadionzugehen. Erfahre von
ihm, warumerdorthinfahrenmoechte, und aeusseredeineMeinungzuseinemVorschlag.
Сформулированная таким образом коммуникативная задача представляет собой по сути уже не отдельную задачу, а
комплекс задач (запрос аргументации + выражение отношения), объединенных общей экспозицией, представляющей собой
описание оценочной ситуации.
Комплексная коммуникативная задача реализующая в речи одну функцию общения, соответственно, названа однофункциональной комплексной задачей, например:
Oleg und Jura gehenaus der SchulenachHause.Da sehensieihreMuetter.SiegehenausdemGemuesegeschaeft und tragenschwereTaschen. Oleg siehtAepfel in der Tasche seiner Mutter undsagt: “Mutti, gibmirbitteeinenApfel”! Jurasagtnichts.Ernimmt
die Tasche seiner Mutter und traegtsienachHause.
Wiedenktihr: WeristeinguterSohn? OlegoderJura? Warum?
Данная задача направлена на реализацию в речи ценностно-ориентационной функции общения в условиях оценочной
ситуации. Речевым продуктом, полученным в результате решения приведенной выше коммуникативной задачи, будет оценочное высказывание, состоящее из исходного оценочного суждения (JuraisteinguterSohn) и аргументов в его пользу:
Erhilft seiner Mutter. Ernimmt die schwereTasche seiner Mutter traegtsienachHause.
Комплексная коммуникативная задача, направленная на реализацию в речи 2-3 функций общения, определяется нами
как многофункциональная комплексная коммуникативная задача. В качестве примера такой задачи может быть приведена
следующая:
DimahateinekleineSchwester.Erhilftihrgern. Siespielenoftzusammen.SiesindguteFreunde.
Wowa hat aucheinekleineSchwester.AberWowaspieltmitihrnicht. SeineSchwesteristimmerallein. Wowahilftihrnicht.
Sagt: Ist das gut? Wie muss einguterBrudersein?
Решая данную задачу, учащимся необходимо не только дать оценку поведения ученика:
Dasistnichtgut, но и обосновать ее:
Der Brudermuss seiner Schwesterhelfen. Ermussmitihrspielen. ErmussihrBuechervorlesen.
Помимо этого, ученику необходимо дополнить свое высказывание сообщением о том, каким должен быть старший
брат по отношению к младшей сестре, т.е. осуществить речевые действия, направленные на реализацию информационнопознавательной функции общения.
В самом началe обучения иностранному языку учитель может широко использовать изобразительную наглядность для
создания простых одно функциональных задач. Это отвечает возрастным особенностям детей, упрощает содержание задачи,
так как описаниеситуации заменяется ее изображением, например, учитель показывает две картинки, на котором изображены две школьницы (одна пишет аккуратно, красиво, другая-небрежно, некрасиво), и ставит следующую коммуникативную
задачу оценки:
SehtaufdieBilder. DassindSinaundSweta. Sagt: Werschreibtschoen? Undwerschreibtnichtschoen?
По мере овладения языковыми средствами изображение ситуации на картинке заменяется ее описанием, а общий вопрос дополняется специальным, что усложняет задачу и требует от учащихся проявления речемыслительной активности,
например:
Karl und Monika sindGeschwister. Nach der Schulehilft Monika der Mutter.SiegehtinsLebensmittelgeschaeft, macht die Wohnungsauber.
Was macht Karl? Nach der SchulespielterFussballim Hof, dannsiehter fern.
Sagt: Karl und Monika hilfsbereit? Warumdenkstduso?
Для того чтобы сделать высказывания учащихся еще более сложными, развернутыми, необходимы дальнейшая конкретизация цели общения и использование комплексных коммуникативных задач. Если описанная ситуация связана с жизнью всех учеников класа, то это позволяет учителю провести коллективное обсуждение, например:
ImHerbsthabtihroftSubbotniks.Erzaehltdem Reporter aus der Schulzeitung: Was machtihr?
Wiearbeitetihr?Warumdenktihrso?Werarbeitetbesondersfleissig?
Содержание и структурная организация описанной выше последовательности коммуникативных задач будет усложняться в зависимости от ступени обучения учащихся и уровня их владения языком. Могут происходить следующие изменения.
Объединение нескольких задач в одну:
Stele dirvor, dass in deineKlasse Reporter Schreibikuskam.ErinteressiertsichfuerfolgendeFragen: Habtihr in der SchuleeingutesSchuelerzimmer? Wieisteseingerichtet? Sind die SchuelereurerKlasseaktiv und worinbestehtdieseAktivitaet?Werist der
besteSchueler in eurerKlasse und warum? BeantwortedieFragendesSchreibikus.
Усложнение содержания задач, например:
Vieledenken, dassnurjenerSchueler gut ist, der sehr gut lernt. Bist du mitdieserMeinungeinverstanden?BegruendedeineMeinung!
Опора на реальные жизненные явления, факты окружающей действительности:
WiegefaelltdirunserDeutschunterricht (unserneuesFilmtheater, die neueSendung)?
Erklaere, warum das dirgefaelltodernichtgefaellt.
Усложнение языковой формы и содержания текста в экспозиции коммуникативной задачи, а также привлечение серии
фотографий, слайдов, фрагментов кинофильмов для создания ситуаций.
Таким образом, решение коммуникативных задач разной содержательной структурной сложности предстает в качестве
механизма управления коммуникативно-познавательной деятельности учащихся на уроках иностранного языка и тем самым
способствует ее совершенствованию и развитию речемышления учащихся в целом.
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СОВЕТБЕК БАЙГАЗИЕВДИН МУГАЛИМГЕ ЖЕТИ КАТЫНЫН ПЕДАГОГИКАЛЫК МААНИСИ
Сакиева С.С.
Сакиева Сайипжамал Салайдиновна – п.и.д., доцент, ЖАМУ, Жалал-Абад ш.
Аннотация: Макалада белгилүү окумуштуу, филология илимдеринин доктору, профессор Советбек Байгазиевдин “Мугалимге жети каты” жөнүндө сөз болот. Макалада автор тарабынан сунушталган каттардын мазмуну талданып, аларды
окутуу процессинде колдонуунун практикалык сунуштары талкууланган.
Түйүндүү сөздөр: инсанга багыттап окутуу, жеке маданият, жеке жоопкерчилик, жекелештирип окутуу, дифференциалдык окутуу, инновациялык технологияларды колдонуу, интерактивдүү методдор.
Педагогика илиминде мугалимдин педагогикалык компетенттүүлүгүн калыптандырууга карата педагог-окумуштуулардын насаат каттары жарыяланып келе жатат. Алардын катарында В.Сухомлинскийдин “Мугалимге жүз насаат”, “Уулума
кат”, Б.Алымовдун “Шакиртиме кат”, С.Байгазиевдин “Иниме кат”, С.Рысбаевдин “Кыргыз тили, адабияты мугалимине жүз
кенеш” деген публистикалык мүнөздөгү каттарын атоого болот. Каттардын негизги идеясы – мугалимдин компетенттүүлүгүн калыптандыруу маселесине арналгандыгын белгилөөгө болот. Биздин макала белгилүү окумуштуу Советбек Байгазиевдин “Мугалимге жети катына” арналмакчы.
Мугалимге биринчи каттын мазмуну ааламдашуу заманындагы педагогикалык маселелерге арналган. Кыргыз мамлекетинде демократиялык түзүм орноп, жашоонун фундаменталдык категориясы эркиндик, өзүн-өзү андап түшүнүүсү өнүккөн инсан, инсан үчүн өзүнүн жеке МЕНи орун алышы каралууга тийиш. Демек, өлкөдө инсандык сөз эркиндиги, көчүп
жүрүү эркиндиги,сөз эркиндиги, дин эркиндиги коюлат. Буларды аткарууда өзүнүн индивидуалдуу МЕНи бар,өзүнө-өзү
кожоюн суверендүү инсандарга коом муктаж экендиги белгилүү.
Мындай коомго кандай педагог керек? Педагог эн оболу мектепке, мугалимге карата коомдун социалдык заказы өзгөргөндү туюп, дайыма алга умтулуу, жанылануу, өркүндөө, конкуренцияга жөндөмдүү болуп, улам жаны тепкичке көтөрүүгө
умтулуу талабын коюу керектигин баса белгилейт. Бул шарттарды аткарууда биринчи иретте, адам факторун жакшыртууну,
адам потенциалын өнүктүрүүнү, ички руханий мүмкүнчүлүктөрдү ачууну башкы милдет катары коюу максаты коюлууга
тийиш. Демек, мындай маселелер дайыма актуалдуу экендигин автор баса белгилейт.
Экинчи каттын мазмуну инсанга багыттап билим берүүнүн башкы дөөлөтү – бул окуучунун инсаны, анын жекече өзгөчөлүктөрү менен кызыкчылыктары, муктаждыктары менен жондөмдүүлүктөрү каралат. Инсанга багыттап билим берүүнүн максаты – окуучунун инсандыгын өнүктүрүү, анын кызыкчылыгын, талантын өстүрүү, ичте кабылып жаткан мүмкүнчүлүктөрүначуу болуп саналат. Бул талаптарды аткарууда мугалимге бир топ изденүү талап кылынары талашсыз маселе.
Баланын инсандыгын окутуу, аларды окутуу процессинде колдонуу жана ишке ашыруу башкы проблема катары каралуусу
зарылдык экендигин автор өзгөчө басым жасаган. Автордун ою боюнча, инсан-үй-бүлө коллектив билдей талаптарды
коюусу шарт экендигин баса белгилейт.
Үчүнчү катта жогорудагыларды толуктоо иретинде индивидуалдык жана дифференциалдык окутуунун учурдагы мазмунуна баа берилген. Бул окутууларды ишке ашыруунун жолдору кайсылар? деген суроо коюунун өзү көп тепкичтүү окутуу системасынын, ар түрдүү профилдеги класстардын, мектептердин түзүлүшүп иштеши деген сөз. Бул темаларды кантип
ишке ашырууга болот? Демек, мында окуучулардын кызыкчылыктарына жана индивидуалдуу өзгөчөлүктөрүнө, жөндөмүнө
ориентир алган түркүн вариативдүү талдоо курстарынын, атайын курстардын, кошумча сабактардын, мектепте жана мектептен тышкаркы ар кандай багыттагы, профилдеги кружоктордун реалдуу түрдө болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш болуусу зарыл. Буларды аткаруу менен балдар жөндөм-щыгы жагынан эртерээк ачылып, келечекте ээ болуучу кесибине эртерээк багыт алып, турмушка эртерээк даяр болушу байкалат.
Мындай жолду тандоодо учурда өлкөбүздө бир нече табигый-илимий, гуманитардык, техникалык, физикаматематикалык жана көп профилдүү багыттагы инновациялык мектептер, мектеп комплекстер, мектеп-лицейлер, мектепгимназиялар пайда болуп, мындан сырткары, бир катар жеке менчик мектептер, эксперименталдык аянттар, профилдик
класстар түзүлүп, практикаланып келе жатат. Окутуунун бул түрлөрүнишке ашырууда балардын шыгына, жөндөмүнө карата багыттоо башкы планга коюлушу зарыл жана керек экендиги сунуштаган.
Билим берүү системасында бала эн жогорку асыл-нарк, окуу-тарбиятарбия ишин баланын табиятынаылайыктап куруу
деген философияга ээ болуу – бул замандын талабы. Демек, мындай ары бул иштер мугалимдин индивидуалдуу позициясына айланып калышында туруп, ал эми аларды колдоо, ишке ашырууда мугалимдин жекече демилгеси жана активдүү педагогикалык ишмердүүлүгү, уюштуруучулугу талап кыларын баса белгилейт.
Төртүнчү каттын мазмунун гумандык педагогикадагы ”Мугалим-окуучу” мамилесине арналган. Каттын мазмуну
Кыргыз Республикасынын Эл мугалими Бектер Исаковдун ойлору менен кошо талданган. Калыгул киши баласынын жаратылышы дилинде мээримге муктаж экендигин, мээрим төгүп мамиле жасагандан улам анын ичиндеги муз эрип, ич дүйнөсү
жумшарып, көнүлүнө жаз келип, жүрөгү жибий баштарын, а түгүл адам эмес, жыланды да ташка албастан сылап-сылап
мамиле жасап, ак чачса, чыкпай акырын жылып жолуна түшөрүн,турмушта кылыч кармаган катаалдыкка, орой өкүмдүккө,
төбөгө камчы ойноткон залимдикке караганда, колунда куралы жок жашагандай рух жоомарттыгы алда канча артык экендигин терен туюнган. Калыгул мына ушундай гуманисттик ынанымын, көз караштык дөөлөтүн төмөнкүдөй жарыялап турат:”Орой айтсан адамга жукпайт, орой сөздү киши укпайт. Сылык-сыпаа сөз жетет, ал мээге эмес, жүлүнгө кетет. Түшүн-
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дүрүп жай айтсан, уялып, ыраазы болуп кетет”. Демек, ойчулдун философиясына таянганда, орой сөз адамга жукпайт. Бала
тарбиялоодо, окутууда ушул ыкмаларга таянуу – бул педагогдун чыныгы анты экендигин окумуштуу баса белгилейт.
“Мугалим-окуучу” мамилесин адамгерчиликтештирүү жагынан мисал иретинде белгилүү педагог Бектур Исаковдун
өзүнүн окуучуга болгон мугалимдик позициясын жана реалдуу иш-аракетинин, жүрүм-турум жол-жоболору сунушталган.
“Мугалим-окуучу” мамилесинде ийгиликтин ачкычы Калыгулрухтун, Бектуррухтун духунда иштей билүү искусствосунда
экендигин эми дагы ашыкча далилдеп отуруштун кажети жоктур деген жыйынтыкка келет.
Бешинчи, алтынчы каттын мазмуну инсанга багыттап окутуунун технологияларына арналган. Мугалим окуу-тарбия процессинде биринчи иретте окуучунун субьективдүү активдүүлүгүн жарата турган жолду методикалык технологияларды пайдалануу – бул учурдун талабы. Мындай ийкемдүү технология: интерактивдүү методдор, сынчыл ойлом, дискуссия, диалог,талкуу, мээ чабуулу, тегерек стол, оюн сабактары, проблемалык жана иликтөө-изилдөө кырдаалдары, долбоорлорду түзүү
ж.б.у.с. аспап-амалдар, инновациялык ыкмалар болуп эсептелет. Пикирлер, түшүнүктөр, көз караштар кагылышып, далилдер
салыштырылып, сабактар изделип, альтернативдүү ойлонуулар жаралып, божомолдор текшерилип, жаны чечимдер, варианттар караштырылган методикалык технологиялардын шартында мыкты стилдүү, ынгайлуу жагдай түзүлөт. Бул технологиялар
бекем билим жаратууга өбөлгө түзөөрү талашсыз. Демек, бүгүнкү күндүн мугалимине эски, ийкемсиз методдордон баш тартып, жаны инновациялык технологияларды өздөштүрүү талабы коюлууга тийиш экендиги катта баса белгиленет.
Эгерде окуучу мугалимдин көмөгү менен класста ойлонуп, чындыкты издеп жатса, анда окуучунун жашап жаткандыгы ошол деген окумуштуунун оюна кошулбай коюуга болбойт.
Жетинчи каттын мазмуну маданитты үйрөнүү жана аны кеңейтүүнү өзгөчө белгилейт. Ыйык термининин терең маанисин
үйрөнүү жана колдонуу маанилүүлүгүнө автор өзгөчө басым жасайт.. Алар төмөнкү өнүттө каралып келет: Биринчи иретте Ата
Журт ыйык, аскасы бийик Ала-Тоо мекен ыйык, Ата Журттун элинин биримдиги, баш кошкондугу, ынтымагы ыйык, Ата
Журттун алдындагы атуулдук парз ыйык, ата-эне ыйык, достук ыйык, жан дүйнөнүн айкөлдүгү, адамдын асыл-зат, наркнасили ыйык, ата-бабалардан келе жаткан салт ыйык, эне тил ыйык, үч кылдуу комуз ыйык ж.б. Демек, бул Ыйыктардын баары улуттук баалуулуктарды үйрөтүү мугалимдин милдети катары каралууга тийиш. Ал эми Ата Журттун атуулунун адепахлагын, билиминин өзөк-тамыры түптөлүп жаткан ыйык-жайга-мектепке, ал ыйык жайдын каарманы – мугалимге ар тараптан
тиешелүү шарттарды түзүүгө бардык күч-аракетин арналган. Азыркы заман маданияттардын, цивилизациялардын диалогунун
заманы. Дүйнөдөгү маданияттардын диалогунун, алгоолошууларынын жана өз ара баюуларынын болуусу толук логикалуу.
Демек, азыркы муун дүйнө элинин маданиятын үйрөнүп, аларды өз тажрыйбасында пайдалана билүү маанилүү экендигин жашыра албайбыз. Жалпы адамзаттын казынасындагы орток асыл-нарктарды, жаш муундардын этикалык-рухий жактан өркүндөшүнө сүрөө боло турган дөөлөттөрдү өздөштүрүүгө, бул аркылуу өзүбүздү байытууга уюштуруубуз абзел.
Биз улуттук маданиятты үйрөтүүдө алардын ыйыктыгын билүүнү үйрөтүүбүз зарыл экендигин үйрөтүү өз кезегинде
коомдун, мамлекеттин негизги милдети толук коомго тийиш деген окумуштуунун оюна кошулууга болот.
Биз жогоруда белгилүү окумуштуу, филология илимдеринин доктору,профессор Советбек Байгазиевдин учурдагы мугалимге жазган жети катына анализ жасадык. Күбө болгондой, ар бир каттын мазмунун мугалим үчүн баалуу экендигин белгилөөгө болот. Ар бир каттын мазмунун мугалимдин замандын шартына, талабына жараша үйрөнүшү – бул зарылдык. Демек,
каттардын мазмуну учурдагы заманбап мугалимдин кесиптик компетенттүүлүгүн өркүндөтүүгө арналгандыгы менен баалуу.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы интеграции профилактических программ в учебно-воспитательном
процессе, путём увеличения информированности подростков.
Ключевые слова: воспитание и обучение, учебно-воспитательный процесс, интеграция, профилактические программы.
Педагогический процесс в любой образовательной организации, будь-то школа, техникум или высшее учебное заведение является целостным процессом обучения и воспитания. Обучение –это двусторонний процесс и представляет собой
совместную деятельность учителя и учащегося, когда первый передаёт знания и руководит процессом обучения, а второй
учится усваивая знания и вырабатывая на их основе умения и навыки. В процессе обучения ученик формирует свое мировоззрение и развивает свои способности.
Понятие воспитание в педагогике употребляется в широком и узком смысле этого слова. В узком смысле слова воспитание отождествляется воспитательной работой в школе. В широком смысле слова воспитание представляет собой социальный процесс, где становление и развитие личности происходит под воздействием всей совокупности объективных и субъективных факторов. Когда говорят о воспитании в широком смысле слова, то имеют в виду семейное воспитание, воспитание обучением, окружающей и социальной средой, улицей, СМИ и др. таким образом, можно сказать, что воспитание в
широком смысле объединяет обучение и воспитание. В узком смысле слова и отражает целостность педагогического процесса, что можно выразить формулой «обучая воспитывать, воспитывая обучать».
На всех этапах развития общества цель воспитания определялась исходя из потребностей общества. В первобытном
обществе цель воспитания предполагала прежде всего выживание подрастающего поколения.поэтому в Древнем Египте,
Греции, Китае большое внимание уделялось физическому воспитаниюи решался вопрос о гармоничном развитии физических и духовных качеств личности.
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В эпоху раннего средневековья в Европе господствующая роль в воспитании принадлежала церкви. Она определяла
цель, содержание воспитания и смысл земной жизни человека. А в эпоху Ренессанса провозглашается и решается проблема гуманного воспитания человека, развития его способностей, природных задатков. Цель и задачи воспитания в современном обществе сформулированы в Конвенции о правах ребёнка. (1989г).
Цель воспитания – способствовать разностороннему развитию личности школьника, т.е. создать все условия для самореализации личности в обществе.
Задачи воспитания конкретизированы в следующем:
1. способствовать развитию личности, её талантов, умственных способностей и физических сил ребёнка в полном объёме;
2. воспитывать уважение к правам человека и его свободе;
3. воспитывать уважение к родителям, его культурной самобытности, языку, ценностям страны, в которой ребёнок
проживает;
4. подготовить ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания мира, терпимости, дружбы и
взаимопонимания между нардами;
5. воспитывать уважение к окружающей природе.
В условиях общественных перемен, которые мы переживаем, процесс воспитания молодёжи становится мало результативным и требует от воспитателей дополнительных усилий, новых подходов, неординарных решений. Острые неурядицы нашего
общества привели к уменьшению интереса к учению, резкому падению качества успеваемости, большим трудностям в работе с
подростками, отсутствию идеалов у детей и молодёжи. В то же время продолжатся рост детской преступности, аморальных поступков, наркомании, экономических трудностей в семьях, расслоение среди детей, ухудшение системы образования. Огульноеочернение всего прошлого в истории нашей страны и другие отрицательные явления осложняют процесс воспитания.
Одна из насущных задач школы сегодняшнего дня является воспитание субъекта рыночной экономики, восстановление психологии рыночной среды, свободного предпринимательства, собственника, осознающего и живущего в соответствии с нравственно-этическими нормами общества. Наша молодёжь должна научиться результативно трудиться, преодолевать безделье, понять что доступность вещей пропорциональна труду, уму, предприимчивости, нести ответственность за
своё здоровье, перед собой и перед обществом.
Поскольку гармоническое развитие личности предполагает его всесторонне развитие, то воспитание включает в себя
умственное воспитание (воспитание умственных и интеллектуальных способностей), воспитание гражданственности (любви к Родине, патриотизму), воспитание нравственного сознания и этических ценностей, чувства прекрасного трудолюбия и
воспитания ответственности за свое здоровье и ценностного отношения к здоровому образу жизни.
В связи с ростом преступности, алкоголизма, наркомании, аморальных поступков, больных инфекциями, передающихся половым путём, среди детей и подростков, угрозы эпидемии ВИЧ/СПИДа как никогда возрастает значение нравственного и физического воспитания. На сегодня ситуация такова, что незамедлительно нужно интегрировать профилактические программы в учебно-воспитательный процесс, задачи которых в предупреждении алкоголизма, наркомании, ранних половых связей путём увеличения информированности подростков о последствии этих явлений.
Анализируя возможности интеграции профилактических программ по ВИЧ/СПИДу и наркомании среди школьников
Министерством образования и науки Кыргызской Республики 26.05.2006г. был издан приказ №322/1 «Об утверждении
учебных планов общеобразовательных школ Кыргызской Республики на 2006-2007 учебный год». Согласно нему образование в области здоровья должно проводиться на занятиях по санитарно-гигиеническому и семейному воспитанию в объеме
8 часов в учебный год (по 2 часа в каждой четверти) в процессе проведения интегрированного курса «Адеп», «Этика»,
учебных предметов «Родиноведение», «Биология», «Человек и общество», «Физическое воспитание».
Использование потенциала учебного процесса позволяет интегрировать профилактические программы не только
предметы, определённые приказом Министерства образования и науки. В таблице даны возможные пути интеграции вопросов профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП и смежных проблем в школьные предметы.
№
1.

2.
3.

ВИЧ-инфекции, ИППП
Что такое ВИЧ, СПИД, что такое ИППП
Как уберечься от ВИЧ-инфекции и ИПП
ВИЧ-инфекция как социально-экономическая проблема
ВИЧ и антитела
Распространение ВИЧ -инфекции
Уязвимость подростков к ВИЧ-инфекции и ИППП
Безопасное поведение по отношению к ВИЧинфекции и ИППП
Правовые аспекты ВИЧ-инфекции и ИППП

Школьные предметы
Зоология, общая биология, русский язык,
Кыргызский язык, Английский язык, история и др.
Валеология, психология, Этика и др.
Социология, Основы экономики и др.

Анатомия, Химия, Общая биология и др.
География, математика, физика и др.
Анатомия, Психология, Этика и др.
Анатомия, Психология, Этика, Валеология и
др.
8.
Основы правоведения, Психология, Этика и
др.
9.
Профилактика ВИЧ-инфекции, ИПП и наркомании
Биология, Валеология, Психология, Анатомия, Химия, Математика, География, Физическая культура, История, Литература, ИЗО,
Основы правоведения, Социология и др.
Литература
1. Всемирная организация здравоохранения. Информационные серии по школьному здравоохранению. Навыки необходимые для здоровья, 2003г.
2. Воронцова Т.В. , Пономаренко В.С. Школа против СПИДа профилактика рискованного поведения молодёжи. Киев,2004г.
3. Государственная программа по предотвращению СПИДа и его социально-экономических последствий в Кыргызской
Республике на 2006-2010гг.
4. Закон «О профилактике ВИЧ/СПИДа в Кыргызской Республике». 2005г.
4.
5.
6.
7.
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ТЕОРЕМАЛАРДЫН ДАЛИЛДӨӨЛӨРҮН ОКУТУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ
Салыков С.С.¹, Кооманова Ж.К.², Салыкова Н.С.³
Салыков Саламат Салыкович – п.и.к., доцент, К. Тыныстанов ат. ЫМУ, Каракол ш.;
Кооманова Жылдыз Коомановна – окутуучу, К. Тыныстанов ат. ЫМУ, Каракол ш.;
Салыкова Н.С. – окутуучу, К. Тыныстанов ат. ЫМУ, Каракол ш.
УДК51(07)371,3
Аннотация. Макала геометриялык фигуралардын негизги касиеттери болгон теоремалардын далилдөөлөрүн окуучулар
тарабынан сапаттуу өздөштүрүүсүнө жардам бере турган методикалык каражаттарды жана ыкмаларды баяндап
берүүгө арналган.
Түйүндүү сөздөр: теорема, далилдөө карама-каршысынан далилдөө, көнүгүүлөр системасы
Эгемендүүлүккө ээ болгон Күнөстүү Республикабызда, кийинки жылдарда билим берүү багытында бир катар алгылыктуу кадамдар жасалууда. Проф. И. Бекбоев жетекчилик кылган авторлор коллективи тарабынан жалпы билим берүүчү
орто мектептер үчүн математика предмети боюнча жазылган окуу китептери педагогикалык коомчулук тарабынан жылуу
кабыл алынып, учурда стабилдүү окуу китептери катарында башталгыч класстан тартып, жогорку класстарга чейин ийгиликтүү колдонулуу менен, окуутуунун сапатын жогорулатууда өзүнүн татыктуу салымын кошууда. Биз өзүбүздүн чакан
макалабызды проф. И. Бекбоев жетектеген авторлор коллективи тарабынан жазылып, котормо окуу китебинин (А.В. Погорелов) ордуна кеңири колдонулуп жаткан 7-9-класстардын геометрия боюнча окуу китебинде окуучуларга сунушталган
теоремалардын далилдөөлөрүн аң-сезимдүү жана бекем өздөштүрүүсүнө көмөктөшө турган даярдоо иштеринин мазмунун
жана технологиясын талдоого алмакчыбыз.
Жалпы билим берүүчү орто мектептер үчүн математика боюнча программаларда бул багытта төмөнкүдөй көрсөтмө
берилген: “VII-IX класстардын геометрия курсун окуп үйрөнүүнүн натыйжасында окуучулар геометриялык фигуралардын
касиеттерин туюндуруучу эң маанилүү теоремаларды жана алардын далилдөөлөрүн тиешелүү дегээлде өздөштүрүүгө тийиш” [ 1, 9] .
Окутуу практикасында жана теорияда далилденгендей [2,121] предметтин маанилүү бөлүмдөрүн темаларын ийгиликтүү окуп үйрөнүү үчүн даярдоо ишин өз убагында, алдын ала жана сапаттуу жүргүзүү керек. Ушундай маанилүү маселенин
бири мектеп геометриясында сунуштала турган фигуралардын негизги касиеттерин туюнтуучу теоремаларды окуп үйрөнүүгө окуучуларды даярдоо иши болуп эсептелет. Даярдоо этабында окуучуларды V-VI класстан баштап эле индуктивдик
же дедуктивдик корутунду жасоонун айрым ыкмалары геометриялык ар түрдүү теоремаларды далилдөнүн структуралары
менен тааныштыруу ишке ашырылышы максатка ылайык . Мында, окуучулардын теоремаларды логикалык жактан далилдөөнүн зарылчылыгын аң-сезимдүү жана толук ынангандай, ошондой эле, ар бир жаңы теореманын зарылдыгын көрө билгендей абалга жетишүү өтө маанилүү экендигин эстен чыгарбоо керек.
Теоремалардын далилдөөсүн окуучулар тарабынан өздөштүрүүсүнө жетишүү үчүн педагогикалык психологиянын бир
катар негизги корутундуларын мугалим эске алганы максатка ылайык. Бул багытта, барыдан мурда окуучулар, зарыл болгон теориялык билимдерин жана билгичтиктерин (түшүнүктөр жана алардын аныктамалары, аксиомалар, мурда далилденген теоремалар, негизги түзүүлөрдү аткара билүү ж.б.) толук системасына, ошондой эле жөнөкөй логикалык ой жүгүртүү,
корутунду жасоо ыкмаларына ээ болуусу талап кылынат. Окуучулар ушуну менен катар эле жалпы иш аракеттерди (анализ,
синтез, абстракциялоо, жалпылоо, синтез аркылуу анализ ж.б. далилдөө ыкмасынын негизин түзө турган атайын өзгөчө
акыл иш аракеттерге акырындык менен ээ болууга тийиш объектилерди түшүнүккө алып келүү, тиешелүү түшүнүктүн зарыл жана жетиштүү шартын чечмелеп көрсөтө алуу иш аракети ж.б.). Далилдөөнүн негизги идеясын да дааналап түшүндүрүүсүнө жетишүү, аны чечмелеп деталдаштырып берүү, фигуралардын ортосундагы барабардык, параллелдик, окшоштук
сыяктуу катыштарды негиздеп көрсөтүүдө багыт берүүчү эрежелерди (мисалы, эки кесиндинин барабар экендигин далилдөө үчүн алар тиешелүү элементтери болгон үч бурчтук жана башка фигуралардын барабардыгын далилдөө жетиштүү)
максатка ылайык экенин эске тутуусу зарыл.
V-VI класстардын программасынын чегинде, методикалык изилдөөлөр көрсөткөндөй, системалаштырылган иш чараларды аткаруу аркылуу окуучуларга далилдөөнүн элементтерин үйрөтүүгө, корутунду жасоонун алгачкы кадамдарын өздөштүрүүсүнө жетишүүгө болот.
Көпчүлүк окуучулар карама-каршысынан далилдөөнүн структурасын дааналап өздөштүрүүдө кыйынчылыктарга дуушар болуша турганы практикадан белгилүү. Карама-каршылык эмне үчүн келип чыкты, ошондой эле, эмне үчүн алынган
карама-каршылык теореманы далилдөө аяктады деп корутунду чыгарууга мүмкүнчүлүк берет, - деген сыяктуу суроолордун
жооптору окуучулар үчүн бүдөмүк бойдон калат. Мектеп планиметриясында кенири колдонулушка ээ болгон, карамакаршысынан далилдөө ыкмасынын структурасын окуучулар тарабынан аң-сезимдүү кабыл алышына жетишүү ошондой эле,
бул методду кабыл алууга даярдоо максаттарында максатка ылайыктуу түзүлгөн көнүгүүлөрдүн системасын колдонууну
сунуштайбыз.
Даярдоонун алгачкы этабында берилген айтылышка карама-каршы болгон айтылышты түзүү билгичтигин калыптандырууга арналган көнүгүүлөр окуучуларга сунушталат.
1. Төмөнкү айтылыштардын төгүндөөсүн тапкыла.
а) а, в, с сандарынын бардыгы оң сандар ( окуучудан күтүлө турган жооп: а, в, с сандары айрымдары оң эмес (демек
нөлдөн кичине же барабар сандар);
б) а, в, с сандарынын айрымдары оң сандар;
в) а жана в түз сызыктары параллель эмес жана кесилишпейт (жооп: а, в түз сызыктары же кесилишет же параллель
болушат).
2. Төмөнкү корутундуларды төгүнгө чыгара турган сүйлөмдөрдү түзгүлө.
а) Биздин класстын айрым окуучулары 14 жашка толушту (жооп : Биздин класстын бардык окуучулары 14 жашка толушту.
б) (а∙ в∙ с) көбөйтүндүсүндөгү көбөйтүүчүлөрдүн бири да нөлгө барабар эмес (жооп: а ∙ в ∙ с көбөйтүндүсүндөгү көбөйтүүчүлөрдүн кээ бирлери нөлгө барабар.)
3. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн бири-бирин төгүнгө чыгара турган сүйлөмдөрдү көрсөткүлө:
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а) Биздин класстын бардык окуучулары математика боюнча маселени чыгарышты.
б) Биздин класстын айрым окуучулары математика боюнча маселени чыгарышты.
в) Биздин класстын бардык эле окуучулары математика боюнча маселени чыгара алышкан жок.
г) Биздин класстын айрым окуучулары математика боюнча маселени чыгара алган жок.
Окуучуларга ачык айтып аталышын бербесек да математикалык логиканын символдору аркылуу х& ̅, хV̅ (мында х
айтылыштар) берилүүчү ошондой эле, карама-каршысынан далилдөө методунун маңызын тактап түшүнүүгө мүмкүндүк
бере турган, карама-каршылык жана үчүнчү мүмкүнчүлүктү төгүнгө чыгаруу закондорунун манызын түшүнүүгө мүмкүндүк бере турган төмөнкүдөй көнүгүүлөрдү VI класстарынын окуучуларына сунуштоого болот.
Төмөнкү айтылыштар бир эле учурда чын боло алышабы?
1. “ а жана b түз сызыктары кесилишет”, “а жана b түз сызыктарынын жалпы чекити жок”.
2. “а жана b сандарынын ортосунда a>b катышы орун алат”, “а жана b сандарынын ортосунда a<b катышы орун алат”.
3. “a>b” , “a=b”.
Карама-каршысынан далилдөө ыкмасын өздөштүрүүгө даярдооону күчөтүү максатында окуучуларга төмөндөгүдөй
жөнөкөй маселелерди иштөөнү сунуштоого болот.
Маселе. x жана y деген эки сан берилди. x+y=70 жана x саны y тен 25 ке кичине экендиги белгилүү болсо, y=45 экенин далилдегиле.
Чыгаруу: Мейли y≠45 болсун деп болжолдойлу, анда y>45 же y<45 боло турганы келип чыгат.
Эгерде y>45 шарты аткарылсын десек, анда х>25. Бул учурда x+y>70 болуп калмак, бирок бул шартка карама-каршы.
Эгерде y<45 болсо, х<25 шарты аткарылып, натыйжада x+y<70 болуп калмак. Бул корутунду да шартка карамакаршы. Туура эмес катыштар x+y>70 жана x+y<70, жогоруда келтирилген талкуулоо көрсөткөндөй, y>45 жана y<45 деген
калп деген маанини ала турган сүйлөмдөрдөн келип чыгууда. Ошентип, ар кандай эки сандын ортосунда башка мүмкүн
болгон катыштар орун албагандыктан y=45 деген корутунду келип чыгат.
Карама-каршысынан далилдөө методу колдонулган алгачкы теоремалардын далилдөөсүн мүмкүн болушунча толук
түрдө чечмелеп берүү максатка ылайык.
Мисал катарында, 8-теореманын далилдөөсүн окуучуларга ыкмасын көрсөтөлү [3, 46-47].
8-теорема. Эки параллель түз сызыктарды үчүнчү түз сызык менен кескенде пайда болгон ички кайчылаш бурчтары
барабар болот.
Окуучуларга теореманын шартына жана корутундусун дааналап түшүндүрүү зарыл (алардын өздөрүнө теореманын структуралык элементтерин ажыратууга сунуштайбыз). (окуу китебинде 66-сүрөт).
Шарты:
,
&
-демек бул түз сызыктардын жалпы чекити жок.
Корутундусу:
–ички кайчылаш бурчтар болушса
барабардыгы орун алыш керек. Теореманын далилдөөсүн сүйлөмдөрдүн удаалаштыгы түрүндө төмөндөгүчө берүүгө болот [5,31].
божомолдоо
2.
1-чи кадамдан жана IV2 аксиомадан [3, 34] .
3.
- 6-теорема боюнча[3, 45]
4.
–шарт
5. Үчүнчү жана төртүнчү кадамдардан алынган натыйжалар бир учурда эле аткарылат деген корутунду, параллелдик
аксиомасына карама-каршы болот.
Андан ары алынган карама-каршылык теорема далилденгенин көрсөтүп тургандыгына окуучулардын көңүлүн дагы
бир жолу буруп коебуз.
Жалпы алганда карама-каршысынан далилдөө методунун логикалык негизин бир канча логикалык формулалар түзө
̅ (мында x,y,t айтылыштар) деген логикалык закон ченемтурганын, ал эми 8-теореманы далилдөөдө
̅
дүүлүк колдонулганын белгилеп кетели. Толукутук үчүн бул закон ченемдүүлүк далилдөөсүн да келтирели:
̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅ (
̅
) ̅̅̅̅̅̅̅ ( ̅)
̅
̅
[4,78]
Окуучуларды теоремалардын далилдөөлөрүн толук кандуу өздөштүрүүгө даярдоодо далилдөөгө берилген маселелерди иштетүүнүн да мааниси чоң.
Окутуу практикасы көрсөткөндөй далилдөөгө берилген маселелерге VII-класстын алгачкы сабактарынан баштап эле
олуттуу мамиле кылуу аркылуу бир катар билгичтиктерди акырындык менен окуучуларда калыптандырууга жетишүүгө
болот. Адегенде чиймени окуп, аны кабыл алууга байланыштуу болгон билгичтиктерди калыптандыруу зарыл [2,118].
Мында чийме боюнча белгилүү жана белгисиз чоңдуктарды ажыратуу, ошондой эле ал чоңдуктардын ортосундагы көз
карандылыктарды таба билүү, андан ары ошол көз карандылыктарга жана белгилүү маалыматтарга (теоремаларга, аксиомаларга, аныктамаларга) таянуу менен далилдөөнү талап кылган корутундуга келүү билгичтиктерин калыптандыруу жөнүндө
сөз болушу мүмкүн Ал эми кийинки этаптарда маселенин шартын оозеки жана жазуу түрүндө баяндоо, маселенин шартына
ылайык чиймени окуп билүү ыкмаларын калыптандыруу жөнүндө, окуу ишмердүүлүктүн логикасына ылайык сөз болушу
мүмкүн. Бул этаптын мазмунуна ылайык, мугалим же окуучулардын өздөрү окуу китеби боюнча маселенин шартын түшүнүктүү болгондой темпте окуп чыгышат да, мугалим даярдаган чийме боюнча маселенин шартын жазууну ишке ашырышат. Бул билгичтиктер менен катар эле, акырындык менен кошумча түзүүлөрдү аткара билүү, маселени чыгаруунун рационалдуу методун тактап алуу ыкмаларын калыптандыруу да маанилүү экендиги талашсыз.
Мисал катарында, төмөнкүдөй далилдөөгө берилген маселени карайлы.
Теорема. Жандаш бурчтардын биссектрисасынын арасындагы бурч 90˚ка барабар экенин далилдегиле [3,37]
Далилдөө: (Окуучуларга маселенин чиймесин сызууну сунуштайбыз, ал мугалим тарабынан, зарыл болсо, такталып
берилет)
Берилди
(
) (
)-жандаш бурчтар,
c,d-алардын биссектрисалары
( )
( )
шарт боюнча биссектриса
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Далилдөөнү сүйлөмдөрдүн удаалаштыгы түрүндө берели [5,14].
(
) (
)-шарт боюнча жандаш бурчтар
,d –шооласы, биссектрисасы
( )
(
)
– аныктама боюнча
(
)
)
(

)

(

)

(

)

(

)

(
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( )
( )
(
)
(
)
(
)
( )
-барабардыгынын касиети боюнча.
)
( )
( )
Бул маселе (
киргизүү аркылуу да чыгарууга мүмкүн. Ошондуктан ротация ыкмасын колдонуп, окуучуларга өз алдынча да далилдөөгө мүмкүнчүлүк бар.
Жыйынтыктап айтканда теоремалардын далилдөөлөрүн өздөштүрүүнү камсыз кылууга көмөктөшө турган даярдоо
иштерин өз убагында сапатуу өткөрүү өтө маанилүү экендигин мугалим эстен чыгарбоосу зарыл.
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СТУДЕНТТЕРДИН КЕП МАДАНИЯТЫН ӨСТҮРҮҮ
Сариева А.С.
Сариева Атыргүл Сартовна – аспирант, ОшМУ, Ош ш.
Аннотация. Аталган макалада атайын орто окуу жайларында студенттердин кеп маданиятын интерактивдүү сабактар аркылуу өстүрүүнүнүн жолдору көрсөтүлгөн.
Аннотация. В упомянутой статье были показаны способы научить культуре речи посредством интерактивных уроков
для студентов средних специальных учебных заведений.
Abstract. In mentioned article there were shown the ways to teach the speech culture through interactive lessons for students of specialized secondary institutions.
Түйүндүү сөздөр: интерактивдүү, кеп маданияты, чыгармачыл ой жүгүртүү, кыргыз адабияты, окутуунун методдору,
көркөм табит, натыйжа.
Атайын орто окуу жайларында студенттердин билим денгээлин жогорулатууда негизги көңүл кыргыз адабиятын окутууда жаңы технологияларды колдонуп өтүүгө бурулуп, илимий-педагогикалык негизде анын натыйжасын аныктоого аракеттер жасалат.
Кайсы предмет болбосун өзүнүнүн табигый касиеттүү өзгөчөлүгүнө жараша инсан үчүн зарыл болгон маселелерди өз
алдынча изилдегендиги менен өзгөчөлөнөт. Ошол сыңары кыргыз адабиятын окутуу методикасы да башка предметтер
сыяктуу көптөгөн ушул маселелердин тегерегинде бир топ милдеттерди аткарат. Өзгөчө атайын орто окуу жайларында адабиятты окутууда негизги көңүл окутуучу менен студенттин ортосундагы эркин ой жүгүртүү жүзөгө ашырылуу менен билим
алуунун, дүйнө таануунун, таалим-тарбия берүүнүн мазмунун тереңдетүүдө бир катар маселелер чечилсе да, дагы да болсо,
бир топ кыйынчылыктарга дуушар болунууда. Ошондуктан, каалайбызбы, каалабайбызбы бүгүнкү мезгилде бала бакчадан
баштап, ЖОЖдорго чейин ар тараптуу компетенттүү, чыгармачыл активдүү инсандарды тарбиялоо, алардын өз алдынча ой
жүгүртүүсүн өөрчүтүү, айланага сын көз менен кароого, чындыкты издөөгө жол көрсөтүү, эстетикалык кумарлануусун калыптандыруу, адеп-ахлактык аң-сезимин активдештирүү, руханий-эмоционалдык байланышын жогорулатуу, көркөм табитин өстүрүү сыяктуу маселелер бүгүнкү күндүн талабы болууда. Андыктан, бул маселени чечүүдө кандай жол менен болсо
да, аталган милдеттерди турмушта бекемдөө зарылдыгы туулууда.
Кандай адам болбосун анын ой жүгүртүүсү аркылуу дүйнө таанымы өсүп, аң-сезими жогорулап, кандай нерсени болбосун билип, үйрөнүп, табигат кубулуштарынын ортосундагы маселелерди аңдап билет. Ошондуктан, мейли мекемеде,
мейли атайын орто окуу жайларында болобу, студенттердин эске тутуу жараяндарын өстүрүү менен чектелбестен, аларды
ойлонтууга, өз алдынча иш аракет жасоого, алган билимдеринин негизинде кандайдыр бир жаңы нерселерди изденип, жаңы
ойду таап, жаңы натыйжаларга жетишүүдө «бүткүл ишкердиги менен түбөлүккө шайкеш эмгектенүүсүнө» [8:271] түрткү,
багыт берүү – бүгүнкү турмуш зарылдыгы. Себеби, совет доору жалпы теориялык, философиялык ой жүгүртүү аркылуу
дүйнөнү ар түрдүүчө аңдоонун жана көз караштардын ар түрдүү болушун шарттоонун ордуна, бирдей көз карашта болууну
талап кылган. Андыктан, «бүгүн улуттун ден соолугун мамлекеттик идеологиянын денгээлине көтөрүү зарылчылыгынын
алдында турабыз» [3:7]. Бул маселеден алганда атаыйын орто окуу жайларында окуган студенттердин ой жүгүртүү ишмердүүлүгүн өстүрүүдө алгач ирет кеп маданиятын өстүрүүгө милдеттүүбүз. Баарыбызга милдеттүү болгондой ар бир адамдын
кеп маданиятын өстүрүү, адегенде, үй-бүлөдөн, бала бакчадан, мектептен уланып, булардын диалектикалык тыгыз байланышы аркылуу кеп байлыгыбыздын эволюциялык процесси жүрөт. Анткени адегенде бала диалог аркылуу 1-2 адам менен
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өз оюн так билдирип сүйлөшүп, ага даана түшүндүрүп, пикир алмашканга үйрөнөт, кийин коллективде өз ой-пикирин ачыкайрым, кенен, аргументтерге таянуу аркылуу бергенге жетишет. Андан барып, студенттик денгээлге жеткенде биринчиден,
аудиториядагы диспуттар аркылуу өз пикириндеги ички карама-каршылыктарды ачып берип, акыйкатка жетүү үчүн аракет
жасоодо анын ишмердүүлүгү акырындап, чыгармачылык активдүүлүккө өсүп жетилет. Бул көрүнүштү өз мезгилинде Аристотель «Метафизика» деген эмгегинде бир канча жуп категориялар: бүтүн жана бөлөк, бирдик жана жалпылык категорияларынын көрүнүшү жана алардын өз ара мамилеси жөнүндөгү пикирлерин белгилегени [1:592] кыргыз адабиятын атайын
орто окуу жайларында окутууга да тиешелүү. Анткени студенттердин бир тема боюнча көз караштарынын ар түрдүүлүгү
алардын ар биринин жаңы теманы таанып билүүсүнүн ар түрдүүлүгүнөн келип чыгат. Мындан философия илиминин 4 негизги законусуз инсандын ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө болбой тургандыгы жана студенттердин аң-сезиминде аны калыптандыруу керектиги белгилүү болуп чыгат. Анткени, философияда бир нерсе жөнүндөгү пикир бүтпөстөн башкасына өтпөө,
бир убакыттын өзүндө эки карама-каршы пикирдин болушу таанууну тануу закону.Бир убакыттын өзүндө эки карамакаршы пикирдин – бири ар дайым чын, экинчисинин жалган болушун эң жакшы өздөштүрүшкөндө гана студенттер туура
ой жүгүртүп, студенттин чыгармачыл активдүүлүгү артышы мүмкүн. Ошондуктан заманбап окутуудагы чыгармачыл ой
жүгүртүүнүн өнүгүшүн психолог Г. А. Цукерман:
- проблеманын ишке ашырылышынан,
- пикир, көз караштын формалдуулукка жол берилбесинен;
- суроого жооп издөөдөн жана ага жооп берүүдөн;
- табылган жоопту субьект-студент жанылыктын ачылышы катары билүүсүнөн;
- айтылган жооптун тууралыгын далилдөөдө, аны башка кишиге негиздеп берүүсүнөн [9:105] көрөт, ал эми Н.К.Степаненко:
«Чыгармачыл ой-жүгүртүү – бул кислород», [8:187] - деген пикирлерин айтат. Анткени, жогоруда белгиленген философиялык категориялар башка предметтерден да, студенттердин түшүнүктөрүнүн жалпылагыч касиетке ээ экендигин тастыктайт.
Мисалы, ар кандай салттуу сабакта чыгармачылык активдүүлүк эле эмес, студенттердин өз алдынча ойлонуусуна да мүмкүнчүлүк берилген эмес (анткени окутуучу лекция өтө турган болсо, өзү гана түшүндүрүп, сүйлөп, жаздырып чыгып кетет),
ал эми интерактивдүүлүк менен өтүлгөн сабакта анын алгачкы минутасынан акыркы минутасына чейин студент чыгармачылык менен ойлонууга шарт түзүлөт. Эгер лекция өтүлө турган болсо, чакыруу жасалып, жаңы тема жарыялангандан кийин аны ар кандай формада өткөрүү окутуучунун фантазиясына жараша боло тургандыгын төмөндөгү сабактын модели
аркылуу далилдегенге аракет жасайлы:
Өтүлгөн сабактагы күтүлүүчү натыйжа: 1-топ өзүлөрү жаңы лекцияны окуп, ой жүгүртүшөт, 2-топ жаңы тема
боюнча ой-жүгүртүүлөрүн суроолуу блокту колдонуп, жооп беришет, 3-топтогу студенттер графикалык ыкманы пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын картасын алып, ошол аймакта жайгашкан областын экономикалык, айыл чарбалык,
маданий жетишкендиктерине жараша С. Эралиевдин “Кесиринсан” чыгармасынын мазмундук өзгөчөлүгүнө карата ар кандай фактыларга таянуу менен областтарга жайгаштырышкандыгын далилдешет. Мындай карта түзүү ыкмасында студенттер
лекцияны теориялык жактан эле өздөштүрбөстөн, бир эле мезгилде география, экономика, айыл чарба, адабият, искусство
тармактары боюнча билимгөйлүгүн параллель арттырып, аталган илимдер боюнча түшүнүктөрүн тереңдетүүгө жардам бергендиги айырмаланышат.
4-топтогу журналисттик ролду аткарып жатышкан студенттер сөз жана сөз кудуретинин күчүн баалап, аны аздектей
билип, журналист үчүн чыгармачылык, факт, аргумент биринчи орунда тургандыгын сезип, туя билишкенге жетишишет.
5-топтогу студенттер окумуштуулук ролду ойноо менен ал милдет өтө оордугун, өзгөчө терең билимди, тажрыйбаны
талап кылаарын аңдашат. Ошентип, традициялык сабактан биз өткөн сабактын артыкчылыгы:
- биринин пикирин экинчиси көңүл коюп угуп, баалашты;
- алдын ала теманын ички мазмунун элестетип, көрө билишти;
- билген, көргөн, кабыл алган туюу сезимдеринин натыйжасында ар бир студент өз алдынча идея топтогонго жетишишти;
- алган билимин реалдуу турмуш менен айкалыштыра билүүгө жетишишти.
- топтогон идеяларын аудиторияда презентациялай алганга жетишишти.
Демек, атайын орто окуу жайларында окуган студенттер интерактивдүү методдор аркылуу чыгармачыл жигердүүлүгүн
арттырууда алдын ала ой жүгүртүүгө, кеп маданиятын өнүктүрүүгө туура келгендиктен, биринчиден, студенттерди төмөнкү
жагдайларга көнүл бурдуруу керек:
 биринин пикирин экинчиси көңүл коюп угуусу жана баалоосуна;
 жаңы теманы алдын ала элестетип көрө билүүсүнө
 билген, көргөн, кабыл алган билиминин эсеп-кысабын – кайтарым көндүмдөрүн ар дайым бере билүүсүнө;
 кабыл алган билимин реалдуу турмуш менен айкалыштыра билүүсүнө;
 интерактивдүү методдорду сабаттуу өздөштүрүүсүнө;
 чыгармачыл ойлоого жөндөмдүү болуусуна;
 чыгармачылыкжигерин турмуш менен айкалыштыра билүүсүнө.
 негизгиси ушул жетишкендиктердин баары студенттердин кеби аркылуу ишке ашканга жетишилди.
Муну менен, биз белгилеген интерактивдүү методдорду колдонуп өтүлгөн сабак, билим берүүнүн дүйнөлүк талабына
ылайык, пикирлеш, толук кандуу жашоо образына ээ, өз алдынча ой жүгүртүүсү бар, активдүү, ишкер, компетенттүү жаңы
кылымдын адисин тарбиялап чыгуубузга көмөкчү боло тургандыгын байкадык. Анткени К. Маркс белгилегендей: «окутуу –
бул социалдык процесс» [5:354]. Бул позициядан алганда өз алдынча ой жүгүртүү дегенде, өз көз карашын кеби аркылуу ар
тараптуу түшүндүрүү же адамдардын пикирин угуп-укпай аткаруу эмес. Тескерисинче, студент көргөн, уккан, жасаган нерселерине, ар кандай көрүнүштөргө аң-сезимдүү мамилесин билдирип, өз алдынча анализдеп, жалпылап, салыштыруусун
кеби менен эркин түшүндүрүп, экинчи бирөөгө жеткирүү дегенди түшүнөбүз.
Гальперин мектеп босогосунан келген студенттердин дээрлиги атайын орто окуу жайларына келгенде чыгармачыл, активдүү ишмердикте ой жүгүртө албай тургандыгы, оозеки кебинин начардыгы, алардын психологиясындагы бирден-бир олуттуу кемчилик экендигин белгилөө менен, аларды жоюунун жалгыз жолу үйрөнүлүп жаткан нерсенин же көрүнүштөрдүн обьективдүүлүгүнө, акыйкаттыгына, тууралыгына, ишенүүлөрү үчүн аларды далилдөөгө, өзгөчө семинар, практикалык сабактарда
көнүмүш сөздөрдөн, фразеологизмдерден пайдаланууга жол бербей, алган билимдерин практика жүзүндө колдоно билүүгө
үйрөтүү керек [4:213] - деп белгилейт. Ошондуктан, адегенде, студенттердин логикалык ой жүгүртүүсүн калыптандырып, кеп
маданиятын өнүктүрүү биринчи милдет. Анткени, логикалык ой жүгүртүүсү калыптанып, өсүшү менен ар бир студенттин тур-
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муштук көрүнүштөргө, алган билим денгээлине ылайык мамилеcи өнүгүп, ар кандай маселелерге тараптуу анализ кылуу мүмкүнчүлүгү жаралат. С.О. Байгазиев белгилегендей: «Инсандын ой жүгүртүүсүн, эстетикалык табитин, ишке чыгармачылык
менен мамиле кылуусун, жөндөмүн, билимин, өстүрүү» [2:58] студенттердин болмушту аңдап билүүсү ой жүгүртүү аркылуу
пайда болушун тастыктайт. Себеби, ар адамдын «менин ойготуу, өз алдынча ой жүгүртүүсүн өрчүтүү, айланага сын көз менен
кароого үйрөтүү, чындыкты издөөгө жол көрсөтүү, эстетикалык кумарлануусун стимулдоо, моралдык аң-сезимин активдештирүү, духовный-эмоционалдык байлыгын арттыруу, көркөм табитин өстүрүү» [6] реалдуу болмушту аңдоодо – таалимдин турмуш менен карым-катнашын үйрөтүүдөн тураарын, студенттин ой жүгүртүүсү кенен масштабда жана жыйынтыктуу болушу
үчүн окутуучу билим жана тарбиянын ар дайым турмуш менен тыгыз байланышта болушуна жетишүүсү анын биринчи милдеттеринен болуусу зарыл. Анткени, акыл маданияты менен адеп маданияты бирин бири коштоп, жандап, толуктап турган
ыйык адамдык сапаттардын негизгиси экендигинен улам студент окутуучунун берген билим-тарбиясын аң-сезимдүүлүк менен
кабыл алып, аны түшүнүп өзүнүн бардык күчүн кызыгып билим алууга сарптайт. Демек, мындан окутуучу билим берип, студент алган билимин, ой жүгүртүүсүн, оозеки кеби аркылуу жыйынтыктайт. Анын натыйжасы бири-бири менен тыгыз байланыштагы ой жүгүртүү аркылуу пайда болгон кеп маданияты аркылуу жүзөгө ашаары чындык.
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Аннотация. Илимий эмгек азыркы мезгилдеги актуалдуу маселердин бири - үй-бүлө курууга даярдоонун теориялык аспектилерине арналган. Үй-бүлө курууга даярдоонун тарыхий зарылчылыгы белгиленген. Мындан тышкары, жаш үйбүлөөлөрдүн ажырашып кетүүсүн факторлору каралган.
Аннотация. В настоящее время одним из актуальных вопросов - теоретические аспекты, предназначенные к подготовке
создание семьи. Установлены исторические необходимост к подготовке молодежи на создание семьи. Кроме этого, рассмотрены факторы развода молодой семьи.
Abstract. Currently, one of the most pressing issues, theoretical aspects, designed to prepare a family. Established historical need to
prepare young people for family creation. In addition, it considers factors of divorce of young families.
Негизги сөздөр: тарбия берүү, үй-бүлөө тарбиясы, баалуулук, үй-бүлөөлүк мамиле,руханий өнүгүү.
Ключевы слова: воспитание, семейное воспитание, ценность, семейное отношение, духовное развитие.
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Балдарга тарбия берүү – эң маанилүү иштердин бири. Ар бир жаш наристе келечекте инсан, коомдун мүчөсү. Коомдун
мүчөсү жакшы тарбияланган инсан болсо, коом тарбиялуу, коом таза болот. Албетте ар бир элдин өзүнүн өзгөчөлүгү, өз
баалуулугу, өз маданияты, дини, каада-салты, тили бар. Ошол элде коомду коом, улутту улут кылган эң керектүү асыл сапаттар ар бир инсанда болмоюн, өз элине, мекенине сүйүү болушу мүмкүн эмес. Биз тарбиялоодо эң мыкты, жакшы адепахлактуу, ыймандуу, адамкерчиликтүү, кандай гана экономикалык жана башка жагдай болбосун өзүн татыктуу алып жүрө
ала турган инсанды тарбиялоого көңүл буруубуз керек.
Россия Федерациясынын этнопедагогу Г.Н.Волковдун “Эң күчтүү, эң таасирдүү педагогика – элдик педагогика, ал
эми тарбиячылардын мыктысы- эл”деген таамай сөздөрү талашсыз. Азыркы келечек муундарды улуттук баалуулуктар менен азыктандырып, коомубуздагы саясий,социалдык-экономикалык өзгөрүштөрдү туура түшүнгөн жана учурдун талабына
ылайык тарбиялоо маанилүү [2, 406].
Бүгүнкү жашоо-турмушубузда жаман жосундуу жүрүш-турушу,кылык-жоругу, орой мамилеси, тескери адаттары бар
жаштардын көбөйүшү, үй-бүлөлөрдүн бузулушунун күн санап өсүп баратышы, көкүрөк өйүткөн маселелердин бири.
Акыркы мезгилде ажырашуулардын саны көбөйүп бара жаткандыгы – жаштардын канчалык деңгээлде үй-бүлөөдө
тынч, ырахатта, же болбосо азап чегүү жашап жаткандыгын кандайдыр бир деңгээлдеги көрсөткүчү болуп саналат. Негизинен акыркы 10 жыл ичинде республикадагы ажырашуулардын саны статистикалык маалыматтар боюнча 2005-жылда 6097,
2014-жылы 9235 болуп 1,5 эсеге өскөн. Белгилей кетүүчү факт, региондор боюнча көрсөткүчтөр айырмаланган: Чүйдө - 2081,
Жалал-Абадда - 1378, Ошто - 1368,Таласта - 403ал эми Нарында - 419 болгон. Ошондой эле, үй-бүлө куруу боюнча 2014-жылда
Ош облусунда 12977, Жалал-Абад облусунда 10898, ал эми Чүй облусунда 7536 нике катталган. Ажырашуунун алгачкы себептери адатта үй-бүлөдөгү келишпестик, чыр-чатак, бири-бирин сыйлабоо, жактырбоо, жаман көрүү менен байланышта болот.
Ажырашуу жалгыз гана эки адамга эмес,үй-бүлөө мүчөлөрүнө,коомго, эки жубайдын туугандарына да терс таасирин тийгизбей койбойт. Ажырашуунун дагы бир себеби, көптөгөн адамдар ойлогондой жылдыздары келишпегендик, каражат жетишпегендик, эки адамдын терс мүнөздөрү эмес, коомдун тескери таасири болушу толук ыктымал. Ажырашуунун дагы бир фактору
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жаштарга өз убагында турмуш жөнүндө туура тарбиянын берилбей калышы. Ошондуктан жаштарга үйлөнөөрдөн мурда эң
кеңири, күчтүү руханий, ахлактык, ар тараптуу турмушка даярдоо тарбиясын берүү керек. Ар тараптуу турмушка даярдоо тарбиясынын эң биринчи баскычындакыргыз элинин үй-бүлөнүн орду тургандыгын элдик оозеки чыгармаларын колдонууга
болот. “Үй – ээси менен, баш – мээси менен”, “Ынтымак бар үйдө – ырыс бар”, ”Ата жакшы – уул жакшы, эне жакшы – кыз
жакшы”, “Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат”, “Баланын тентек болгону – үйүнөн”, ”Ата көргөн – ок жонор, эне көргөн
– тон бычар” ж.б. макал-лакаптар алгачкы тарбия үй-бүлөдөн, ата-энеден алынаарын баса белгилеп, улуу-кичүүнүн, агаининин, эже-сиңдинин, тууган ортосундагы мамилелерге көп көңүл бөлүшкөн [1].
Үй-бүлөдөгү тарбиялоо проблемалары А. Кунанбаевдин, И. Алтынсариндин, А. Байтурсуновдун, А.И. Ильиндин, Я.А.
Коменскийдин, А.С. Макаренконун, В.С. Сухомлинскийдин, Л.Н. Толстойдун, К.Д. Ушинскийдин, А.С. Хомяковдун, Л.А.
Головейдин, И.В. Дубровинанын, В.В. Зацепинанын, В.А. Зенченконун, Е.И. Казакованын, А.К. Колеченконун, Р.С. Немованын, Р.В. Овчарованын ж.б. эмгектеринде ачылган. Ал эми, Кыргыз Республикасында үй-бүлө курууга даярдоо маселеси
диссертациялык изилдөөнүн предмети боло элек, бирок анын айрым бир маселери жалпы адеп-ахлактык тарбиялоо, эстетикалык тарбия жана башка тарбиялоолордо каралган.
Үй-бүлө деген адамдын өмүрүндөгү эң маанилүү нерсе. Үй-бүлөнүн максаты – эки жарым биригип бир бүтүн болуу,
болгондо да бири-биринин кемчилигин толуктап, анча-мынча кемчилдигине көңүл бурбай, негизги нерселерде гана бирибиринин купулун толтурса, эки адам бирине-бири шайкеш бир бүтүндүккө айланат.
Эки адамдын жашоосу үчүн бир эле сүйүү эмес мээримдүүлүк да зарыл. Эки адам баш кошкондо бирине-бири жөлөк,
мээрман, чыныгы дос, шерик, бир тууган, бир ой, бир максатты көздөгөн жуптардан болуулары зарыл. Ошол себептен үйлөнө турган адам алыскы “турмуш” деп аталган чоң сапарга чыгып баратканда өзүнө ылайыктуу, күлк-мүнөзү, иштермандыгы, адамкерчилиги, сабырдуулугу, чыдамкайлыгы жагынан төп келе турган жолдош тандап алуусу зарыл. Адамдын жакшысы же жаманы оор сапарда билинет. Жакшылыкта, барчылыкта, токчулукта бардык адамдар эле жакшы көрүнөт, оорчулук, кыйынчылык келгенде гана адамдын кандай экени билине баштайт.
Бирок азыркы жаштар көбүнчө байлыгына, чырайына, же жаштыгын карап эле үйлөнүп же турмушка чыгып андан көп
өтпөй эле бири-бирине жат болуп, жек көрүшүп, бири-биринен жаа боюкачып жатышпайбы.
Элибизде: “Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук”-дейт. Ошон үчүн үйлөнөөрдө эң кылдаттык менен
терең ойлонуу зарыл.Үй-бүлөө тынч,бакубат жашоо үчүн,үй-бүлөөдө жашоо эрежесин, ар ким өзмилдетин, ордун жакшы
билиши керек, үй-бүлөө адебин сакташ керек. Ошол эрежелерди билбей же сактабагандын негизинде көп үй-бүлө бузулууга
дуушар болот.
Ата-энелер жана балдардын ортосундагы үй-бүлөлүк мамилелерде педагогикалык жана психологиялык билимди пайдалануу маанилүү. Балдардын жаш курактык өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен, тарбиялоо методдорунунсоциалдык жана
жалпы психологиянын негиздерин өзүнө камтыйт [3].
Үй-бүлөнүн тарбиялык функциясы, аталык жана энеликжеке муктаждыктарын канааттандыруудан турат: Балдар
менен баарлашууда, ата-энелер тарбияны иш жүзүнө ашырат. Үй-бүлөнүн чарбалык-турмуш-тиричилик функциялары төмөндөгүдөй түзүлөт: үй-бүлө мүчөлөрүнө материалдык муктаждыктарын канааттандыруу, алардын саламаттыгын сактоого
көмөк көрсөтүү, үй-бүлөнүн эмоционалдык функциясы канааттандырууга, анын мүчөлөрүнүн болгон муктаждыктарын
жактыруу, сыйлоо, таануу, эмоциялык колдоо, психикалык коргоо. Бул функция коомдун активдүү мүчөлөрүнүн эмоционалдык турукташтыруусун камсыз кылат, алардын психикалык ден соолугун сактоого көмөк көрсөтөт. Руханий (маданий)
баарлашуу функциясы - биргелешип муктаждыктарын канааттандыруу, өз ара руханий байууга - коомдун мүчөлөрүнүн
руханий өнүгүшүнө негизги ролду ойнойт.
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Аннотация. Бул эмгекте айыл мектептеринин айрым маселери класс жетекчилердин арасындагы социологиялык
изилдөөнүн анализинин негизде берилди. Социологиялык изилдө Чүй, Жалал-Абад жана Нарын облусундагы айыл
мектептеринде жүргүзүлдү.
Түйүндүү сөздөр: айыл мектептери, класс жетекчи, социологиялык сурамжылоо, анкета
Айыл мектептердеги педагогикалык процессте орун алган маселелерди аныктоо максатында айыл мектептеринин
класс жетекчилердин арасында анкета жүргүзүлдү. Алгач ар бир катышуу менен пикир алмашуу орун алды. Анда анкета
жүргүзүүнүн жалпы максаттарды, анкетаны толтуруунун методдору талкууланды. Анкета толугу менен дарексиз болду
жана аны ар бир класс жетекчи өз алдынча толтурду. 1 - чи таблицада анкетага катышкан жалпы респонденттер боюнча
маалымат берилди.
1-таблица. Респонденттердин бөлүнүшү
№
Регион
Респонденттердин саны
1
Чүй облусу
103
2
Жалал – Абад облусу
112
3
Нарын облусу
97
Жалпы
312
Анкетанын алгачкы төрт суроосу статистикалык маалыматтарды жыйноого багытталган. Анкетанын жыйынтыгы
Чүй, Жалал-Абад, Нарын облусундагы орто мектептин класс жетекчи болуп иштеген мугалимдердин сурамжылоосун
жалпылаштыргандан кийин алынды.
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Анкетага катышкан мугалимдердин жаш курактык бөлүнүшү таблица 2 де берилди.
2-таблица. Класс жетекчилердин жаш курактык бөлүнүшү
катышкандар
Жаш курактыгы
25 жылга чейин
26-35 жаш
36-45 жаш
саны
11
73
94
үлүшү %
3,4
23,5
30,0

46-55 жаш
110
35,4

55 жаштан өйдө
24
7,7

Анкетанын жыйынтыгы көрсөтүп тургандай класс жетекчилердин басымдуу көпчүлүгү 36 жаштан жогору болгон
категорияга кирип калышты.
Анкетанын экинчи суроосу гендердик маселеге арналган. Анкетага катышкандардын басымдуу көпчүлүгү аялдар
болуп чыкты.
3-таблица.Класс жетекчилердин жыныстык бөлүнүшү
катышкандар
саны
үлүшү % менен

эркек
9
3

аял
303
97

Анкетанын кийинки суроосу класс жетекчилердин педагогикалык тажрыйбасын аныктоого багытталган. Класс
жетекчилердин педагогикалык тажрыйбасы боюнча маалымат 4-чү таблицада көрсөтүлдү.
4-таблица. Класс жетекчилердин педагогикалык тажрыйбасы
катышкандар
Педагогикалык тажрыйбасы
2 жылга чейин
2-5
6-10
сан менен
25
37
71
үлүшү % менен
8,2
11,8
22,8

11-15
32
10,1

15 өйдө
147
47,1

Таблицада көрүнүп тургандай педагогикалык тажрыйбасы 5 жылдан ашпаган класс жетекчилер болгону 20 % түзөт.
Демек, класс жетекчи болуп иштеп жаткан мугалимдер коп жылдык тажрыйбага ээ болгон педагогдор болуп саналат.
Азыркы мезгилде мугалимдерди мектептерде класс жетекчи катары бекитүүнүн аныкталган жалпы критерийлери жок.
Бул багытта респонденттерге кандай мугалим класс жетекчи болушу керек деген суроо берилген. Анкетанын жыйынтыгы 6
чы таблицада берилди
5-таблица.Класс жетекчинин бекитилиши
катышкандар
сан менен
үлүшү % менен

предмет боюнча
мугалим
203
65,2

бош класс жетекчи
(тарбиячы)
80
25,6

варианттар
параллель класстардын куратору
9
2,8

бош психолог
9
2,6

дагы ким
(көрсөтүнүз)
11
3,8

Мектептин негизги милдеттеринин бири тынымсыз, үлгүлтүксүз таалим-тарбия ишин жүргүзүү болуп саналат. Өз учурунда тарбиялоо ишмердүүлүгүн натыйжасы мектеп администрациясынын класс жетекчилердин ишмердүүлүгүн жүрүшүнөн көз каранды. Анкетага катышкан ар бир класс жетекчи өзүнүн мектебинде тарбиялоо процессине болгон мамилеси
жөнүндө маалыматты толтурду. Анкетанын жыйынтыгы 6-чы таблицада берилди.
6- таблица. Тарбиялоо процесинин жүрүшү
Ишмердүүлүктүн түрү
Класстын иш кагаздарын жүргүзүү
Окуучулардын окуу ишмердигине көзөмөл жүргүзүү
Класстык сааттарды өткөрүү
Окуучуларды иликтөө, диагностика жүргүзүү
Айрым окуучулар менен жеке иш алып баруу
Мектептин иш чараларына, ар кандай иштерине катышуу үчүн классты уюштуруу
Предмет боюнча мугалимдер менен иш алып баруу
Ата-энелер жыйналышын өткөрүү
Ата-энелер менен жеке иш алып баруу (үйлөрүнө баруу)
Класстагы дежурлукту уюштуруу
Мектептеги дежурлукту уюштуруу
Окуучулардын тамактануусун уюштуруу
Класстагы өзүн өзү башкарууну уюштуруу
Класстагы иш чараларды, майрамдарды уюштуруу

Системалуу
Айрым
(дайыма)
учурда
үлүшү % менен
88, 4
11,6
89, 2
10,8
81,7
118,3
62,3
37,7
58,7
41,3
57,3
42,7
63,2
36,8
64,0
36
47,5
52,5
87,8
12,2
72,1
27,9
62,8
37,2
79,4
20,6
59,2
40,8

Анкетанын жыйынтыгы көрсөтүп тургандай тарбиялоо багытындагы айрым бир ишмердүүлүктөр (мисалы, класстын
иш кагаздарын жүргүзүү, окуучулардын окуу ишмердигине көзөмөл жүргүзүү, класстагы дежурлукту уюштуруу жана башкалар) системалуу турдө орун алса, ошол эле учурда айрым бир багыттагы ишмердүүлүктөр анда-санда гана жүрөөрү белгилүү болду.
Азыркы мезгилде педагогикалык теориялар, алардын практикалык аспектилери тынымсыз өзгөрүүдө. Ушундан улам,
мектептеги класс жетекчилер үчүн ар түрдүү стандарттык эмес жагдайлар түзүлүп турат. Ошондуктан, анкетага катышкан
класс жетекчилерден татаал жагдайды чечүү үчүн кимге кайрыласыз деген суроо берилген. Анкетанын жыйынтыгы 7-чи
таблицада берилди.
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7- таблица. Класс жетекчинин насаатчылары
варианттар
катышкандар
сан
үлүшү % менен

мектеп психологу
56
18,1

социалдык
педагог
62
20,0

мектептин администрациясы
123
39,3

мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча усулдук борбордун адиси
56
17,9

башка
(көрсөткүлө)
15
4,7

Анкетанын жыйынтыгынан класс жетекчилер кандайдыр бир пайда болгон тарбиялоо маселесин чечүү үчүн биринчи
ирээт мектеп администрациясына жана социалдык педагогго кайрылуусу белгиленди. Анкетага катышкан класс жетекчилер
көрсөтүлгөн варианттардан тышкары башка мектептердин класс жетекчилерине, коопсуздук кызматкерге, чет элдик воленторлорго кайрыла тургандыгын билдиришкен.
Класс жетекчилер тарбия ишмердүүлүгүн натыйжалуу жүргүзүү үчүн өзүнүн негизги аракеттенүүсүнүн приоритеттүү
түрлөрүн аныктап алышы керек. Анкета жүргүзүүдө класс жетекчилерге тарбия ишмердүүлүгүнүн рангысын аныктоо сунушталган. Бардык респонденттердин пикирлерин жалпылоо менен тарбиялоо ишмердүүлүгүнүн рангысы 8-чи таблицада
берилди.
8-таблица. Тарбия ишмердүүлүгүнүн рангысы
№
Иштин түрү
Ранг
1
уюштуруучулук иштер
2
2
түздөн түз окуучулар менен иштөө
1
3
иш кагаздары менен иштөө
3
4
чоңдор менен иштөө (ата-энелер, администрация, предмет боюнча мугалим)
4
5
маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, коомчулук менен иштөө
5
Анкетага катышкан класс жетекчилердин басымдуу көпчүлүгү тарбия ишмердүүлүгүндө эң негизги багыт катары
түздөн-түз окуучулар менен иштөөнү көрсөтүштү. Ал эми тарбиялоодо уюштуруу иштери экинчи ранг болсо, үчүнчү ранг
иш кагаздары менен иштөө көрсөтүлдү.
Азыркы педагогика илиминин теориясына ылайык класс жетекчинин негизги функциялары аналитиканы жүргүзүү,
алдын-ала байкоону жасоо, уюштуруу-координациялоо жана коммуникативдик аракеттери кабыл алынган. Анкетаны
жүргүзүүдө ар бир класс жетекчилерге өздөрүнүн негизги функцияларын аткаруу деңгээлдерин аныктоо сунушталган. Анкетанын маалыматттарынын жалпыланышы 9-чу таблицада берилди.
9- таблица.Класс жетекчилердик кесиптик даярдыгынын деңгээлдери
Нормага
Өтө
Өтө
Жогору
туура
Төмөн
жогору
төмөн
Аткарылуучу функциялар боюнча ишмердиктин түрү
келет
++
+
0
-1
Аналитикалык функция
1.1. Окуучулардын жеке өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруу, саны
39
95
128
30
19
үлүшү % менен
1.2

Класстын жамаатынын өзгөчөлүгүн жана өнүгүү динамикасын
аныктоо, саны
үлүшү % менен

1.3. Ар бир окуучунун үй бүлөдөгү тарбиясын, абалын талдоо, иликтөө,
саны
үлүшү % менен
1.4

1.5

2

Класстагы окуучуга мектеп чөйрөсүнүн жана жакынкы социумдун
таасирин иликтөө жана талдоо, саны
үлүшү % менен

30,6

41,2

9,6

6,2

27

106

125

39

15

8,6

34,1

40,1

12,1

4,9

34

73

142

42

21

11,0

23,5

45,5

13,3

6,7

10

54

189

42

17

3,1

17,3

60,5

13,5

5,6

Педагогикалык жамааттын тарбия берүү мүмкүнчүлүгүн талдоо, саны

11

93

140

43

25

үлүшү % менен

3,8

29,8

44,7

13,8

7,9

орточосу, саны

24

85

145

39

19

үлүшү % менен

7,8

27,1

46,4

12,5

6,2

21

86

143

39

23

6,8

27,7

46,0

12,2

7,3

35

92

122

39

24

11,1

29,6

39,1

12,3

7,9

36

81

105

65

25

11,7

25,9

33,8

20,8

7,8

Алдын ала байкоо функциясы

2.1. Жеке окуучунун тарбиясынын деңгээлин жана жеке өнүгүүсүн
алдын ала болжолдоо жана класстын жамаатынын калыптануу
этаптарын болжолдоо, саны
үлүшү % менен
2.2. Тарбия берүү ишмердигинин натыйжаларын алдын ала болжолдоо,
саны
үлүшү % менен
2.3

12,4

Мектептин тарбия берүү системасына ылайык класстагы тарбия
иштеринин моделин түзүү, саны
үлүшү % менен
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2.4. Жеке окуучулардын жана жалпы класстын жакынкы, алыскы турмуштук жана өнүгүү ишмердигинин перспективаларын аныктоо,
саны
үлүшү % менен

8

64

162

49

29

2,7

20,4

51,9

15,5

9,5

2.5. Класстын жамаатынын мамилелердин жыйынтыктарын алдын ала
көрө билүү, саны
үлүшү % менен

10,9

31,2

37,6

12,2

8,1

25

84

130

47

26

8,6

26,9

41,6

14,6

8,3

51

99

88

49

25

16,3

31,7

28,4

15,4

8,2

55

90

109

35

23

17,7

28,8

35,0

11,1

7,2

34

85

121

49

23

10,9

27,3

38,7

15,8

7,3

орточосу, саны
үлүшү % менен

Уюштуруу-координациялоо функциясы

3.

3.1. Класстын жамаатын калыптандыруу жана класстагы окуучулардын ар түрдүү ишмердигин уюштуруу, түрткү берүү, саны
үлүшү % менен
3.2. Окуучулардын коомдук маанилүү иштерин пландаштырууга жардам берүү жана уюштуруу, окуучулардын өзүн өзү башкаруу
иштерин уюштурууга көмөктөшүү, саны
үлүшү % менен
3.3. Үй бүлө жана мектеп, мектеп жана социум байланыштарын колдоо, саны
үлүшү % менен
3.4

Окуучулардын мектепте жана андан тышкары кошумча билим
алуусуна көмөктөшүү, саны
үлүшү % менен

19

61

167

46

19

6,3

19,5

53,4

14,5

6,3

орточосу, саны

40

84

121

45

22

12,8

26,8

38,9

14,2

7,3

14

94

142

43

19

4,7

30,1

45,4

14,0

5,8

Жамаатка көнүшүүгө (адаптация) ар бир окуучуга жардам берүү,
саны

12

63

162

47

28

үлүшү % менен

3,7

20,2

52,1

14,9

9,1

Жамаат ичинде, ар бир окуучу үчүн жагымдуу абал-шарт түзүүгө
көмөктөшүү, саны
үлүшү % менен

15

113

108

49

27

4,7

36,3

34,9

15,5

8,6

үлүшү % менен

Коммуникативдик функция

4
4.1

4.2

4.3

4.4

Окуучулардын арасында, окуучулар менен чоңдордун арасында өз
ара мамилени өнүктүрүү жана жөнгө салуу, саны
үлүшү % менен

Окуучуларга башка окуучулар менен, социум менен мамиле
түзүүгө жардам берүү, саны
үлүшү % менен

12

92

115

62

31

3,8

29,3

37,1

19,7

10,1

орточосу, саны

13

92

131

49

27

үлүшү % менен

4,2

28,9

42,3

16,0

8,6

Анкета жүргүзүүнүн жыйынтыктарынын анализи көрсөтүп тургандай негизинен алганда класс жетекчилер тарбиялоо
ишмердүүлүгүндө ага жүктөлгөн функционалдык талаптарга туура келишет. Бирок, айрым бир функционалдык милдеттерди аткарууда кыйынчылыктарга дуушар болору белгиленди. Алсак, алдын-ала байкоо функциясынын курамдык бөлүгү
болгон мектептин тарбия берүү системасына ылайык класстагы тарбия иштеринин моделин түзүү милдетинде кесиптик
даярдыгы төмөн класс жетекчилер 20,8 % ти, ага кошумча даярдыгы өтө төмөн класс жетекчилер 7,8 % ти түзүшөт.
Мындан тышкары, класс жетекчилердин коммуникативдик функциянын бир бөлүгү болгон окуучуларга башка окуучулар
менен, социум менен мамиле түзүүгө жардам берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө даярдыгы төмөн класс жетекчилер 19,7 %
ти, ага кошумча даярдыгы өтө төмөн класс жетекчилер 10,1 % ти түзүшөт.
Мектептеги класс жетекчи тарбиялоо процессинде ар түрдүү кырдаалдардан улам практикалык жана методикалык
кыйынчылыкка учурашат. Анкета жүргүзүүдө класс жетекчилерге кездешүүчү кыйынчылыктарды деңгээлдерге ажыратуу
сунушталган. Анкета жүргүзүүнүн жыйынтыгы 10 чу таблицада көрсөтүлдү.
10 –таблица. Кыйынчылыктарды деңгээлдери
Кыйынчылыктардын деңгээли
№
Ишмердиктин багыты
Ишке ашпайт,
Абдан
Татаөтө татаал
татаал
ал
1
Тарбия иштеринин максатын жана милдетин аныктай билүү, саны
25
57
230
үлүшү % менен
2

7,9

18,4

73,7

Тарбия берүү иштеринин натыйжалуу формаларын тандоо, саны

22

86

204

үлүшү % менен

6,9

27,6

65,5
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3

Заманбап тарбия берүү технологияларын билүү, саны

29

85

198

үлүшү % менен

9,3

27,2

63,5

Иштөөнүн инновациялык формаларын практикага киргизүү, колдонуу, саны

4

үлүшү % менен
5
6

15

49

248

4,8

15,5

79,7

Ата энелер менен иштөө методикасын жана технологиясын билүү, саны

26

52

234

үлүшү % менен

8,2

16,5

75,3

Таланттуу балдар менен иштөөнүн натыйжалуу формаларын билүү, саны
үлүшү % менен

9
10

9

55

248

2,9

17,4

79,7

37

66

209

12,1

20,9

67,0

Балдардын жалпы мектептин иш чараларына катышуусун уюштуруу

26

51

235

үлүшү % менен

8,2

16,5

75,3

15,5

32,9

51,6

15,1

29,3

55,6

Конфликтүү кырдаалдарды чече билүү, саны
үлүшү % менен

11

202
64,9

үлүшү % менен

үлүшү % менен
8

68
21,9

Балдардын курактык психологиясын билүү, саны

Окуучулар менен жекече иштөө, саны

7

42
13,2

Тарбиялуулуктун деңгээлине диагностика жүргүзүү жана аныктоо, саны
үлүшү % менен

Анкета жүргүзүүнүн жыйынтыктары көрсөтүп тургандай азыркы класс жетекчилер үчүн төмөнкү ишмердүүлүктөрдү
аткарууда чечилбей турган кыйынчылыктарга дуушар болору белгиленди: конфликтүү кырдаалдарды чече билүү, тарбиялуулуктун деңгээлине диагностика жүргүзүү жана аныктоо, иштөөнүн инновациялык формаларын практикага киргизүү,
колдонуу жана таланттуу балдар менен иштөөнүн натыйжалуу формаларын билүү.
Анкета жүргүзүү учурунда класс жетекчилер менен пикирлешүү учурунда тарбиялоо процессинин теориясы жана
практикасы боюнча компетенттүүлүктү өркүндөтүү курстары зарыл экендигин белгилешти. Ушундан улам анкетага катышуучуларга компетенттүүлүктү жогорулатуу курстарына кандай формага артыкчылыкты берээрин аныктоо сунушталган.
Анкетанын жыйынтыктарынын анализи 11 чи таблицада берилди.
11-таблица.
Кесиптик компетенттүүлүктү жогорулатуу курстарында формалардын рангы
№
1
2
3
4
5
6
7
8

формалар

Ранг

Өз алдынча билим алууга
Практикага багытталган семинарларга
Атайын тренингдер
Мастер-класстар
Чыгармачылык лабораториялар
Устаттын өзүнчө жеке жардамы
Жаш адистин мектеби
Башкалары (кошуп жазыңыз)Internet

2
1
4
5
7
3
6
8

Анкетага катышкан класс жетекчилердин пикирине ылайык компететенттүүлүктү жогорулатуу курстарында натыйжалуу форма - бул практикага багытталган семинар. Андан кийинки катарларды өз алдынча билүү алуу, устаттын өзүнчө
жеке жардамы жана атайын тренинг көрсөтүлдү.
Класс жетекчилердин компететтүүлүгүн жогорулатуу курсун өткөрүү үчүн ал курстун мазмунун жана түзүлүшүн
аныктоо керек. Бул максатта, анкетага катышуучуларга компетенттүүлүктү жогорулатуу үчүн тогуз багыт көрсөтүлүп, алардын рангысы аныктоо сунушталган. Анкета жүргүзүүнүн маалыматтары жалпыланып, 11-таблицада берилди.
11-таблица .Курстагы багыттардын рангысы
№

багыттар

Ранг

1
2
3
4
5
6
7
8

Тарбия иштеринин типтери жана түрлөрү
Тарбиялоо методдору жана аны билим берүү процессине натыйжалуу колдонуу
Тарбия иштерин жигердентүүнүн ыкмалары
Тарбия иштерине диагностика жана көзөмөл жүргүзүү
Ар кайсы курактагы окуучулардын психологиялык-педагогикалык өзгөчөлүктөрү
Конфликттүү кырдаалдарды жөнгө салуу жана чечүү
Ата-энелер менен иштөөнүн формалары
Коомдук уюмдар менен иштөөнүн формалары
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4
1
2
5
6
7
3
8

Класс жетекчилердин пикири боюнча тарбиялоо методдорун натыйжалуу колдонуунун аспектилери биринчи ирээтте
өтүшү зарыл деп эсептешти. Андан кийинки рангдар – бул тарбия иштерин жигерденттүүнүн ыкмалары жана ата-энелер
менен иштөөнүн формалары болуп калды.
Анкета жүргүзүүнүн аягында класс жетекчилерге тарбиялоо ишмердүүлүгүн компетенттүүлүгүн деңгээлин аныктоо
сунушталды. Анкетанын жыйынтыктары жалпылануу менен 12 чи таблицада көрсөтүлдү.
Таблица 12. Класс жетекчилердин компетентентүүлүгүн деңгээлдери

№
1
2
3
4
5

Компетенттүүлүктүн курамдык бөлүктөрү
Нормативдик-укуктук компетентүүлүк, саны
үлүшү % менен
Аналитикалык компетенттүүлүк
үлүшү % менен
Ден соолукту коргоо компетенттүүлүгү
үлүшү % менен
Социомаданий компетенттүүлүк
үлүшү % менен
Социалдык-педагогикалык компетенттүүлүк
үлүшү % менен

Өтө
жогору

Жогору

++
24
7,9
9
2,9
20
6,5
23
7,4
15
5,1

+
86
27,6
51
16,6
77
24,7
52
16,7
35
11,1

Нормага
туура келет
0
142
45, 4
186
59,7
165
53,1
156
50,1
182
58,5

Төмөн

Өтө
төмөн

36
11,2
45
14,3
33
10,3
52
16,2
49
15,2

-24
7,9
21
6,5
17
5,4
29
9,6
31
10,1

Анкетанын жыйынтыгы көрсөтүп тургандай, анкетага катышкан класс жетекчилердин жырым болүгү өздөрүнүн компетенттүүлүгү тиешелүү деңгээлде деп эсептешти. Бирок, социомаданий жана социалдык-педагогикалык компетенттүүлүк
боюнча нормадан төмөнкү жана өтө төмөнкү деңгээлдеги класс жетекчилер дээрлик жыйырма проценттик бөлүктү түздү.
Демек, азыркы мезгилдин класс жетекчилери сөзсүз түрдө тарбиялоо багытында компетенттүүлүктү жогорулатуусу абзел.
___________________
РЕФЛЕКСИЯ ПЕДАГОГДУН КЕСИПТИК МААНИЛҮҮ САПАТЫ КАТАРЫ
Султаналиева Ш.К.
Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна – улук окутуучу, С. Нааматов ат. НМУ, Нарын ш.
Аннотация. Баяндамада рефлексия педагогдун кесиптик маанилүү сапаты экени ачылат. Рефлексиянын аспекттерине,
кызматтарына, педагогдун рефлексиялык билгичтиктерине окурмандын көңүлү бурулат. Педагогдун рефлексиялык билгичтиктери конкреттештирилет.
Түйүндүү сөздөр: рефлексия, кесиптик ишмердүүлүк, педагогдун рефлексиясы, рефлексиянын аспекттери, рефлексиянын
кызматтары, рефлексиялык билгичтиктер.
КРнын «Билим берүү жөнүндө» мыйзамына, Кыргызстанда билим берүүнү өнүктүрүүнүн программасына ылайык, заманбап билим берүүнүн максаты өзүн аныктоого, өзү билим алууга, өзүн өнүктүрүүгө жөндөмдүү инсанды өнүктүрүү болуп калууда, ал эми билим берүүнүн мазмуну инсандын өзүн өркүндөтүүсү, өзүн ишке ашыруусу, өзүн билим берүү процессинин субъекти катары аңдоосу үчүн шарттарды түзүүгө багыт алууда. Ушул максаттык түзүлүшкѳ ылайык педагогдун
астына кош милдет коюлат: бир жагынан, өзүн өркүндөтүү сапатына ээ болуу, ал эми башка жагынан, окуучуларда өзүн
өнүктүрүүгө керектөөнү калыптандыруу үчүн педагогикалык шарттарды түзө билүү.
Субъекттин өзү жана өзүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө элестетүүлөрдү түзүүсү, аны пландаштыруусу жана өнүгүү кырдаалын болжолдоосу калыптанган рефлексиялык билгичтиктердин негизинде мүмкүн, алар ишмердүүлүктү жана өзүмдүк
өзүн өнүктүрүүнү ийгиликтүү уюштурууга жол беришет. Рефлексиялык билгичтиктерди калыптандыруу көйгөйү рефлексияны окуп-үйрөнүүгө кайрылууну талап кылды.
Азыркы мектепте билим берүүнүн мазмуну, окутуунун формалары менен ыктары өзгөрүп жатат, ошондуктан бүгүн
педагогикалык жождордун бүтүрүүчүлөрүнө жаңы талаптар коюлууда. Рефлексиялык билгичтиктер мугалимдин универсалдуу сапаты катары жаш адистин мектепке тез ыңгайлашуусуна жана инновациялык процесстерди ишке ашырууга даярдыгына көмөктөшөт.
1. Кесиптик маанилүү сапат катары рефлексия жана аны окутуу процессинде калыптандыруу көйгөйүнө карата азыркы
психологиялык-педагогикалык адабияттардагы негизги теориялык мамилелерди талдоо бизге төмөнкүчө кароого жол берди:
- рефлексияны педагогдун майнаптуу кесиптик ишмердүүлүгү жана өзүн өнүктүрүүсү үчүн зарыл сапаты катары;
- болочок педагогдун рефлексиясын төмөнкү билгичтиктер аркылуу: өзүн өзү талдоо жана адекваттуу кабыл алуу, өз
жүрүм-турумунун себептерин, ошондой эле анын натыйжалык параметрлерин жана кетирилген каталарын аныктоо
жана талдоо, өз сапаттарын учур чакта өткөн чакка салыштырып түшүнүү жана өнүгүү келечектерин божомолдоо,
бирге аракеттешүү процессиндеги башка субъекттин иш-аракеттеринин себептерин түшүнүү, баштан кечирилген кырдаалдарды талдоо жана өз жүрүм-турум стратегияларында башкалардын иш-аракеттерин эске алуу, ишмердүүлүктүн
негиздерин аныктоо, өзүмдүк турумду баалоо, иш-аракеттердин кийинки жүрүшүн божомолдоо, артка кайтуу жана
тандалып алынган пландын тууралыгын баалоо, жумушчу кырдаалда өзүн аныктоо, жамааттык милдетти кармануу,
тайпада болуп жаткандар үчүн жоопкерчиликти алуу, ишмердүүлүктү кадам артынан кадам уюштурууну жүзөгө ашыруу жана натыйжаларды ишмердүүлүктүн максаты менен катнаштыруу.
2. Педагогикалык жождун окуу процессинде студенттердин педагогикалык билгичтиктерин калыптандыруунун жолдору менен ыктары ачылды, бул аларды калыптандыруу үчүн бир катар милдеттүү талаптарды аткаруу зарылдыгын тастыктады: ар бирине жекече мамиле кылуу; бирге аракеттешүүдөгү диалог; турумдарды алмаштыруу жана өз ишмердүүлүгүнө
түрдүү көз караш; окуу ишмердүүлүгүн ишке ашыруу процессиндеги субъекттүүлүк.
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Мугалимдин кесиптик өздүк аң-сезими (И.В. Бачков, JI.M. Митина) [1,2]; педагогдун инсандык кесиптик өзүн өркүндөтүүсү (A.A. Бизяева, Н.Ф. Ильина) [3,4,]; педагогикалык ишмердүүлүктү рефлексиялык талдоосу (Ю.Н. Кулюткин, А.К.
Маркова, A.A. Реан, Г.С. Сухобская) [5,6] көйгөйлөрү активдүү иликтенүүдө.
Кесиптик рефлексиянын өнүгүүсү жөнүндө маселени чечүү жогорку адистешкен окуу мекемелеринде адистерди даярдоо мерчеминде өзгөчө актуалдуу болуп калууда.
Ар кандай педагогикалык идея, биздин оюбузча, өзүндө өнүгүү, өзгөрүү, алдыга кыймылдоо учурун алып жүрөт. Мугалимдин кесиптик жүрүм-турумунун ички механизми, «жөндөгүчү» болуп калсын үчүн, бул идея, балким, кайсы бир жеке педагогикалык ынаным катары кабыл алынууга, талап этилүүгө, өздөштүрүлүүгө тийиш. Рефлексиялык аңдаштыруу жетектөөчү
идеяларды ички кабыл алуу деңгээлине чейин өнүктүрүүгө, «жеткирүүгө» көмөктөшөт. Бул мугалимдин практикалык ой жүгүртүү дараметин байытат да, анын кесиптик реалдуулуктун көйгөйлөрүнө сезимталдык босогосун жогорулатат.
Мугалимдин майнаптуу рефлексиясынын маанилүү шарты пайда болгон көйгөйдү чечүүнүн негиздерин издөө, жетектөөчү идеяларды ачуу, аларды ишке ашыруунун чен-өлчөмдөрүн, көрсөткүчтөрүн аныктоо болуп саналат. Студенттин, болочок педагогдун педагогикалык тажрыйбаны өздөштүрүүсүнүн туюларлык натыйжасы, биздин пикирибизде, иликтенип
жаткан көйгөйдү талдоо жана ишмердүүлүк менен баарлашуунун конкреттүү шарттарында аны чечүү ыктарын иш жүзүндө
апробациялоо болуп саналат.
Психологиялык-педагогикалык талдоо көрсөткөндөй, педагогдун кесиптик ишмердүүлүгүндө рефлексия талдоо, болжолдоо жана долбоорлоо билгичтиктери менен катар төрт универсалдуу ой жүгүртүү билгичтиктеринин бири болуп саналат
(Б.С. Гершунский, Е.И. Исаев,В.А. Сластенин, E.H. Шиянов) [7,8]. Биз мугалимдин рефлексиялык билгичтигин рефлексиянын ар бир аспектинин кызматына жараша кыйла кеңири карадык.
Бул үчүн биз рефлексиянын ар бир аспектинин билгичтиктерин анын кызматы аркылуу так аныктайбыз (М.Н. Демидко, И.Н. Семенов, В.А. Сластенин, С.Ю. Степанов), алар 1-тиркемеде көрсөтүлгөн.
1-тиркеме
Педагогдун рефлексиялык билгичтиктеринин негизи
Рефлексиянын аспекттери Рефлексиянын кызматтары
Рефлексиялык билгичтиктер
Инсандык
Адамдын өзүнүн ички
• өзүн талдоо билгичтиги, адекваттуу өзүн кабыл алуу,
дүйнөсүн, өзүнүн абалын
• өз жүрүм-турумунун себептерин, ошондой эле анын нажана ишмердүүлүгүн
тыйжалык параметрлери менен кетирилген каталарын
түшүнүүсү
аныктоо жана талдоо билгичтиги,
• өз сапаттарын учур чакта өткөн чакка салыштыруу менен
түшүнүү жана өнүгүү келечектерин божомолдоо
Интеллектуалдык
Өзүмдүк иш-аракеттерин
• ишмердүүлүктүн негизин аныктоо,
ажыратуу, талдоо, предмет- • өзүмдүк турумду баалоо,
тик кырдаал менен каты• иш-аракеттердин кийинки жүрүшүн болжолдоо билгиштыруу,
чтиги,
кырдаалдын өнүгүүсүн
• артка кайтуу жана тандалып алынган пландын туурабожомолдоо
лыгын баалоо билгичтиги
Коммуникациялык
Инсан аралык кабыл алууну • башканын ордуна туруу билгичтиги,
аныктоо жана аракет• бирге аракеттешүү процессиндеги башка субъекттин иштенүүчү индивиддин ал
аракеттеринин себептерин түшүнүү,
баарлашуу боюнча өнөк
• баштан кечирилген кырдаалдарды талдоо жана өзүнүн
тарабынан кандайча кабыл
жүрүм-турумдук стратегияларында башкалардын ишалынарын аңдоосу
аракеттерин эске алуу
Кооперациялык
Субъекттин ишмердүүлүккө • жумушчу кырдаалда өзүн аныктоо,
карата тышкы турумга
• жамааттык милдетти кармануу билгичтиги,
«чыгуусу»,
• тайпада болуп жаткандар үчүн жоопкерчиликти алуу
жамааттык ишмердүүлүктө
билгичтиги,
субъекттердин иш• ишмердүүлүктү кадам артынан кадам уюштуруу билгимердүүлүктүк турумдарын
чтиги,
жана биргелешкен иш• натыйжаларды ишмердүүлүктүн максатына катнаштыруу
аракеттерин макулдашуу
билгичтиги
Ошентип, педагог үчүн рефлексия майнаптуу кесиптик ишмердүүлүк үчүн зарыл маанилүү сапат болуп саналат.
Рефлексиялык билгичтиктерди биз өзүмдүк ишмердүүлүктүн үстүнөн рефлексияны жүзөгө ашыруунун манызы, каражаттары жана ыктары жөнүндө билимдердин негизинде студенттер өздөштүрүшкөн рефлексиялык ишмердүүлүктү аткаруу
ыктары катары түшүнөбүз.
Рефлексиянын ар бир аспектисин талдоо болочок педагогдун рефлексиялык билгичтиктерин конкреттештирүүгө жол
берди:
- инсандык – өзүн талдоо билгичтиги, адекваттуу өзүн кабыл алуу, өз жүрүм-турумунун себептерин, ошондой эле
анын натыйжалык параметрлери менен кетирилген каталарын аныктоо жана талдоо билгичтиги; өз сапаттарын учур
чакта өткөн чак менен салыштырууда түшүнүү жана өнүгүү келечектерин болжолдоо;
- коммуникациялык – «башканын ордуна туруу» билгичтиги, бирге аракеттешүү процессиндеги башка субъекттин ишаракеттеринин себептерин түшүнүү, баштан кечирилген кырдаалдарды талдоо жана өзүнүн жүрүм-турум стратегияларында башкалардын иш-аракеттерин эске алуу;
- интеллектуалдык – ишмердүүлүктүн негиздерин аныктоо, өзүмдүк турумду баалоо, иш-аракеттердин кийинки жүрүшүн божомолдоо билгичтиги, артка кайтуу жана тандалып алынган пландын тууралыгын баалоо билгичтиги;
- кооперациялык – жумушчу кырдаалда өзүн аныктоо, жамааттык милдетти кармануу билгичтиги, тайпада болуп жаткандар үчүн жоопкерчиликти алуу билгичтиги, ишмердүүлүктү кадам артынан кадам уюштурууну жүзөгө ашыруу
билгичтиги,натыйжаларды ишмердүүлүктүн максаты менепн катыштыруу билгичтиги, студенттерде кандай билгичтиктерди калыптандыруу зарыл экени түшүнүктүү болуп калды.
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ИЗИЛДӨӨЧҮЛҮК КОМПЕТЕНЦИЯНЫН ТҮШҮНҮКТӨРҮ
ЖАНА ПЕДАГОГИКАЛЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК МААНИСИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ»
PSYCHO-PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF "RESEARCH COMPETENCE"
Султанбаева Г.С.
улук окутуучу, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Аннотация: Төмөнкү макалада студенттердин изилдөөчүлүк компетенциясынын (ИК) компеттенттүүлүк, компетенция
аттуу түшүнүктөрү студенттер үчүн тиешеси бар экендиги, анын деңгээлин калыптандыруусун байкоо максатында
ишке ашырылышы каралды. Студенттердин ИКсын калыптандырууга байланышкан изилдөөлөрдүн арбын экендигине
карабастан азыркы убакта изилдөө компетенциясына тийиштүү бирдиктүү пикир жок. Мына ушуга байланыштуу “изилдөө компетенциясы” деген аныктамага психологиялык-педагогикалык талдоо, анын бөлүктөрүн өз-өзүнчө карап чыгуу
маселеси алдыга коюлуп жатат. Мындан сырткары бул макалада бизди кызыктырган маселе педагогикалык изилдөө болуп
саналат, анткени ал аркылуу жаңы педагогикалык билимдердин процесстерин калыптандырууда, окутуу жана тарбиялоодогу объективдүү закон ченемдүүлүктөрдү ачууда айрыкча чоң мааниге ээ.
Аннотация: В данной статье рассматриваеся понятия компетентность и компетенция с целью наблюдения у студентов
уровня формированности и реализации исследовательской компетенции.Несмотря на обилие существующих исследований
педагогов и психологов, посвященных вопросам формирования ИК обучающихся, в настоящее время отсутствует единое
мнение относительно сущности толкования исследовательской компетенции. В связи с этим имеет смысл провести психолого-педагогический анализ понятия «исследовательская- компетенция» путем рассмотрения его составных частей.
Кроме указанных видов, для нас особое значение имеет педагогическое исследование, под которым понимается «процесс
формирования новых педагогических знаний, вид познавательной деятельности, направленной на открытие объективных
закономерностей обучения, воспитания и развития».
Abstract: This article explores the concept of competence and expertise to monitor the students' level of formation and realization of
the research competence. Despite the abundance of existing studies teachers and psiho¬logov devoted to studying the formation of
IR, there is currently no single me-about the nature of the interpretation of the research competence. In this regard, it makes sense to
carry out psychological and pedagogical analysis ponya¬tiya "issledovatelskaya- competence" by considering its components. In
addition to these species, for us it is of particular importance pedagogical research under which ponimaet¬sya "the process of formation of new pedagogical knowledge, views poznavatel¬noy activities aimed at the discovery of the objective laws of learning,
education and development of".
Түйүндүү сөздөр: модернизациялоо концепциясы, компетентүүлүк, компетенция, билим берүү, көндүм, изилдөөчүлүк компетенция.
Ключевые слова: Концепция модернизации, компетентность, компетенция, образование, навыки, исследовательская компетенция
Keywords: modernization concept, competence, competence, education, skills, research competence.
Акыркы он жылдыкта, анын ичинде, “2012-жылга чейинки мезгилде Кыргызстандын билим берүү системасын модернизациялоо концепциясын” жүзөгө ашыруу процессинде билим берүүнүн жыйынтыгын чыгарууда жаңы багыт алуу жыйынтыгы билимдүүлүк, даярдык, тарбиялуулук деген аныктамалар менен толукталып, компеттенттүүлүк, компетенция аттуу түшүнүктөрү студенттер үчүн тиешеси бар экендиги алдыңкы орунга чыкты. Жеке адамдын жоопкерчилигин, эркин
жана жигердүү чыгармачылык менен тарбиялануусун туюндурган билим берүүнүн максаты өзгөрүп, жаңы изденүүлөрдү
талап этүүдө [64;102]. Бул “Билим берүү” законунда так жазылып турат. 1ст. [67]. Мында ар кимдин өзүн өзү өнүктүрүп,
өзүнүн мүмкүнчүлүгүн ачууга кенен шарттар түзүлгөн. Мына ушунун бардыгы окутуунун мазмунун, формасы менен ыкмаларын өзгөртүп, кайрадан карап чыгууну, түп тамырынан бери жаңыдан түзүп, өзгөртүүнү талап кылды жана ошол эле
учурда жаңыча көз карашты тутунган, изилдөө компетенциясына ээ болгон педагогдордун эмгектенүүсүн талап эткен мезгил келди. Ушул эле убакта акыркы өзгөрүүлөрдүн тарыхы көрсөткөндөй изилдөө компетенциясы түшүнүгүн чечмелөөдөгү
мамиленин негизги аныктамалары ар түрдүүчө айтылып, анын көп маанилүү, көп өлчөмдүү экендигине көңүл бурулуп, иш
процессинин билим берүүдөгү жыйынтыгына карата мамиле билдирилет. Азыркы күндө коомдун өнүгүшү менен кошо
билим берүүнүн да негизги багыттары өзгөрүлүп, мезгил талап кылгандай билимдүү, өзүнүн билим деңгээлин дайыма жогорулатып турууну адатка айландырган, ишмердигинде компетенттүүлүккө ээ болгон, жакшы адистерди коом иргеп алууга
жол ачты. Жагдайга жараша бүгүнкү педагагогдун да көз карашы өзгөрүүгө учурап жатат, студенттердин тарбиячысы болуу
милдетинен четтеп, даяр билимди [2] жеткирип берүүчү бергичтин ролунан оолак болуу менен бирге, ага бул милдеттерди
толук айкалыштырган, студенттерге изилдөө компетенциясын үйрөткөн жетекчинин деңгээлине чыгуу милдеттери коюлуп
отурат. Бул жагынан окуу процессинде маалыматтык-байланыш чөйрөсүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу натыйжалуу
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болмокчу, анткени [5, с.26-27; 22,с11-12], студенттердин өз алдынча иштөөсү үчүн дайындалган AVN базасындагы мүмкүнчүлүктү пайдалануу жагы аудиториядан сырткаркы изилдөө иштерине жакшы натыйжаларды алып келмек.
“Изилдөөчүлүктүн компетенциясы» деген түшүнүктүн маанисин психологиялык-педагогикалык жактан анализдөө.
Окутуучулардын изилдөө компетенциясынын өнүгүү проблемасынын терең тамыры бар, анткени ал изилдөө ишмердигин уюштуруунун тарыхы менен байланышта. Биринчи жолу педагогикалык проблемаларды эксперименталдык изилдөөдөн өткөрүүнү 1803-жылы И.Г. Песталоцци сунуштаган [103, с 384]. Андан кийин чет элдик жана ата мекендик педагогдор
бир канча жолу окуучулардын таанып билүү жөндөмдүүлүгүн өстүрүү аркылуу изилдөөлөрдү жүргүзүүнү уюштуруу жагына көңүл бурууга басым жасашкан. Окуучулардын ИКсын калыптандырууга байланышкан изилдөөлөрдүн арбын экендигине карабастан бүгүн азыркы убакта изилдөө компетенциясына тийиштүү бирдиктүү пикир жок. Мына ушуга байланыштуу
“изилдөө компетенциясы” деген аныктаманы психологиялык-педагогикалык талдоо, анын бөлүктөрүн өз-өзүнчө карап чыгуу маселеси алдыга коюлуп жатат. Биринчиден, “изилдөө” сөздүктөрдө төмөнкүчө түшүндүрүлүп жүрөт:
- кандайдыр бир изилдөөгө алынган маселе, проблема же илимий эмгек, жакындан көңүл салып караганда бир нерсени тыкыр карап чыгуу, тактоо, түшүндүрүү деген маанини туюндурат [3,с.439; 2, с188; 1; с. 309].
- кандайдыр бир маселени үйрөнүүдөгү илимий үйрөнүү; илимий баяндама, илимий изилдөөнүн тактыгы, байкоо жүргүзүү,
угуу менен дадилдеп көрсөтүү;
- бир нерсени илимий жактан изилдөөнүн аракетинин процесси [1, с. 614].
- таанып билүүчүлүк ишмердүүлүгүнүн бир түрү, далилдөөнү, калыбына келтирүүнү, тактыкты, калыстыкты мүнөздөгөн,
жаңы билимди иштеп чыккан процесс.
- кимдир бирөө менен же бир нерсе менен аябай берилип таанышуу аркылуу жаңы нерсени табуу, тактоо же коюу.
Жогоруда көрсөтүлгөн кыскача, бирок так ойлор «изилдөө» түшүнүгүн илимий таануу менен байланыштырат, Е.А.
Шашенкованын айтуусунда изилдөөдө тактык, объективдүүлүк, далилдер менен калыбына келтирүү өңдөнгөн мүнөздөөлөр
алдыңкы орунда турат [2]. Илимпоз илимди өзүнчө бөлүп көрсөтөт (жаңы илимий билимдерди иштеп чыгуу,) практикалык
(чыгармачылык менен иштөөлөрдү жана практикалык маселелерди чече алат), фундаменталдык (теориялык көз караштарды
иштеп чыгуу, анын илимий статусун аныктоо, тарыхы менен методологиясын иштеп чыгуу) изилдөөлөрү. Мындан сырткары бизди кызыктырган маселе педагогикалык изилдөө болуп саналат, анткени ал аркылуу жаңы педагогикалык билимдердин процесстерин калыптандырууда, окутуу жана тарбиялоодогу объективдүү закон ченемдүүлүктөрдү ачууда айрыкча
мааниге ээ болот [3. с.54] жана илимий иштин жаңы билимдерди алууга карата жасаган аракети. Окутуу жана тарбиялоонун
механизмдери, структурасы, педагогиканын теориясы менен тарыхы, окуу процессин уюштуруунун мазмуну менен принциптери жөнүндөгү жыйынтыктоосу. В.И. Загвязинскийдин пикири боюнча билим берүү жайларындагы билим берүү процессин өнүктүрүүгө байланыштуу болгон бардык практикалык изилдөөлөр комплекстүү түрдөгү психологиялык- педагогикалык мүнөздөгү өзгөчөлүктү алып жүрүшөт. Ал түгүл үйрөтүүнүн билим концепциясы жөнүндө сөз болгондо билим берүү
процессин үйрөнүүгө мүмкүн эмес, анткени окуучулардын көңүлүн, эс-тутумун, ички жан дүйнө сырын, ой жүгүртүүсүн
жана ар кандай ишке жасай алган жөндөм-шыгын, кызыгуусун изилдебей туруп бул иштерди аткарууга мүмкүн эместиги
белгилүү [4. С.14].
Бул жаатта психологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, балдардын психикалык жактан өсүүсүнүн так механизмдери изделип, тарбиялануучулардын психикасынын калыбына келүүсү, алардын чыгармачылык потенциалын арттыруу, өздөрүнүн
мүмкүнчүлүктөрүн ача алуусуна шарт түзүү үчүн көптөгөн жекече жана багыт берүү мамилелери жасалып, окуу-тарбия
процессине байкоо жүргүзгөн изденүүлөр жасалууда.
Педагогикалык изилдөө өзгөрүлбөгөн бөтөнчөлүккө ээ болуп турат деп айтышат, анда сөз педагогикалык процесс,
окутуу жана тарбиялоо, билим берүүнү уюштуруу, жакшыртуу жана башкаруу процесстери жөнүндө айтылып, анда сөзсүз
түрдө педагог менен тарбиячы катышып, педагогикалык маселелер чечилип, мамилелер өнүгүп өсөт [4, с.14].
Каралып жаткан категориянын экинчи тутумдаш бөлүгү – “компетенция” болуп саналат. “Компетенттүү мамиле” деген Кыргызстандын билим берүү системасында закондуу түрдө орун алып, ири илимий институттарда ушул проблема жагындагы иликтөө иштери жүргүзүлүп келе жаткандыгына карабастан анын негизги мүнөздөөчү белгилери толук далилденип аяктай элек. Ушуга байланыштуу көптөгөн педагогикалык басылмаларда компетенттүү мамиле деген сөз айкашы азыркы кездеги педагогикалык мааниге каршы келген мазмунда аныкталып келүүдө. Кээде азыраак изилдөөчүлөр тарабынан
бул аныктамага кыскача мүнөздөмө айткандар болуп калууда. “Компетенттүүлүк” деген түшүнүккө М.Л. Зуеванын диссертациялык изилдөөсүндө көп мүнөздүү пикирлер айтылган.
Биздин изилдөөбүзгө О.Е. Лебедеванын илимий эмгеги кызыгуу жаратууда, анткени автор компетенттүү мамилени
билим берүүнүн жалпы принциптеринин жыйындысы катары карап, билим берүүнүн мазмунун тандоону, уюштурууну жана алардын жыйынтыктарын баалоону бирдей милдет аткарган натыйжа деген пикирди карманат. Мындай принциптердин
катарына төмөнкүлөр кошулат: 1)Билим берүүнүн мааниси окутутуп жаткан биздин окуучуларыбыз иштин ар түрдүү жагдайында алардын өз алдынча проблемаларды чечип кете алуусуна жетишүү менен өзүндөгү мурда үйрөнүлгөн тажрыйбасына таянып иштелген жөндөмдүүлүгүн толук ачууга жетишүү болуп саналат; 2) Билим берүүнүн мазмуну дидактикалык
көндүм болгон таанып билүү, дүйнөгө болгон илимий көз караш, адептүүлүк жана саясий дагы башка социалдык маселелерди чечүү менен тыгыз байланышта каралат; 3) Билим берүү процессин уюштуруу окуучулардын өз алдынча таанып
билүү, уюштуруучулук адептүүлүк жана башка билим алууга тиешелүү зарыл маселелерди чечүүгө ылайыкташтырылышы
керек; 4)Билим берүүнүн жыйынтыктарын баалоо билим алуунун деңгээли менен өлчөнөт.
Компетенттүүлүк жана компетенция деген аныктамаларды изилдөөдө биз А.В. Хуторскийдин эмгегин пайдаланабыз.
«Компетенция – жеке инсандын өзүнө гана тиешелүү болгон сапаттарынын жалпы жыйындысы, ал кандайдыр бир белгилүү көрүнүшкө карата аткарылып, ошол көрүнүштүн же предметтин сапаты жакшы болушуна умтулган аракеттин натыйжасын ушул аныктама далилдеп бере алат, бул сапаттын түрлөрү төмөнкүлөр: (билим, ыкма, көндүм,жөндөмдүүлүк ж.б.).
Билим берүүчү компетенция – бул окуучунун бүткүл иш-аракетиндеги бардык жасай ала турган иштеринин натыйжасы, т. а. анын чыныгы турмуштун шартындагы ишмердүүлүгү, багыты, көндүмү, билими ж.б. өз ара тыгыз мамилелердин
корутундусу болот [5.с.62].
Көпчүлүк изилдөөчүлөрдүн эмгектеринде компетенттүүлүк аныктамасы негизинен бул анын компетенциянын турмушка ашырылыш процессинде аткарылган көрүнүшү катары аныкталып келе жатат. Ошондуктан келтирилген аныктамалардын арасынан А.В. Хуторский сунуштаган аныктаманы алууну туура көрдүк. Ал “Компетенттүүлүк – бул адамдын жеке
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мамилесинен чыккан, белгилүү бир предметке карата анын жасаган ишмердигинин жалпы тажрыйбасынан пайда болгон
колдоно билүүчүлүк касиети менен жөндөм, шыгынын топтому болуп эсептелинет”, - дейт.
Эми биз мындан аркы ишибизде кандай сөз айкашын колдонсок болот? Компетенттүүлүктү калыптандыруу сөзүнбү, же
компетенцияны калыптандыруу сөзүнбү? Бул жагынан биз М.Л. Зуеванын пикири менен макулбуз, анткени ал бул эки туюнтманын ортосунда азыраак эле айырманын бар экендигине кайрылган, эгерде биз компетенцияны калыптандырсак анда жекеликтин компетенттүүлүгүнүн кээ бир деңгээлине жете алабыз. Ошентип М.Л. Зуеванын изилдөөсүндө компетенциянын бир
канчалаган түрлөрү келтирилген. Биз А.В. Хуторскийдин сунуштаган аныктамасына токтолобуз. Ал билим берүүнүн мазмунунда татаал нерселерди жөнөкөйлөштүрүү жолун тандап, аны жалпы метапредметтик жана межпредметтик кылып экиге
бөлүү туура деп эсептеген. Мында ал бардык компетенциялар үчүн үч деңгээлдеги иерархияны сунуштаган: негизги жалпы
метапредметтик билим берүүнүн мазмуну; жалпы предметтик – буларга окуу жана билим берүү жагындагы жеке предметтеги
мамилелердин мурунку эки компетенциянын деңгээлине жараша калыптандыруунун жолдорун табууну көздөйт [2с. 63].
Андан ары да изилдөөчү компетенция деген эмне жана анын компетенциялардын ичинде алган орду, иерархиясы канчалык дегендей суроолорго жооп издейбиз. Изилдөө компетенциясы көптөгөн диссертациялык изилдөөлөрдүн бар экендигине карабастан али да болсо толук иликтенип бүтө элек проблема бойдон калууда жана ал жөнүндө жазылган эмгектерге
карабастан бирдиктүү бир пикирдин калыптанышы боло элек.
Л.А. Черняева изилдөө компетенциясын жекеликтин ой жүгүртүүсүндөгү билими, жөндөмдүүлүгү, ишинин тажрыйбасы сыяктуу сапаттары менен байланыштырат [3,с.9]. Ал эми О.Г. Чугайнова болсо изилдөө компетенциясын калыптандыруу психикалык системанын бүтүн бир интеграцияланган-жуурулуштурулган билим берүүчү милдетин калыптандыруу
болуп саналат деп эсептейт. Изилдөөчү Т.М. Талманова педагогдун изилдөөчү компетенциясын жекеликтин эришаркактагы тынымсыз изденген аракетинин натыйжасы, психикалык, илимий-педагогикалык жана практикалык даярдыгын,
диагностикалык-аналитикалык долбоорлоо ишмердигин жүзөгө ашыруунун түрү катары санайт. Ю.В. Рындина изилдөөчү
компетенцияны келечектеги педагогдун бүтүн бир жуурулушуп биригишкен мүнөздөгү көрүнүш сыяктуу эсептеп, анын
иликтөө ишмердүүлүгүндөгү даярдыгынын бар экендигин билдирип, жигердүү изилдөө иштерин улантууну жана өзүнүн
ишмердүүлүгүндөгү аткарар милдеттерин бүтүн субъект катары өз позициясын билдирүүсү маанилүү делип эсептелинген.
Акыркы мезгилдерде бир гана изилдөөчү компетенция жөнүндө эмес, бүтүндөй бир студенттердин түшүнүгүндө бүтүн
бир изилдөө комплексин калыптандырган компетенциянын курамын түзүү жөнүндө сөз болуп келе жатат (ИК). О.В. Федина болсо изилдөө компетенциясын физик студенттердин мисалында көргөзүп, жөндөмдүүлүктү физикалык метод менен
айкалыштырып, туруктуу мотивацияны пайда кылууну өздүк касиеттин бир формасы сыяктуу эсептеген [26,с.]. И.И. Холодцова болсо изилдөө компетенцияны алдын-ала даярдалган өз алдынча таанып билүү жөндөмдүүлүктү оңтойсуз шарттарда алып, башкарып кете турган маалыматтык катышты карманган, өзүн-өзү өнүктүргөн көрүнүш технологиясы деп баяндаган. Акыркы жылдардагы изилдөө компетенциясына арналып жазылган диссертацияларга көңүл сала кетүүнүн жөнү
бардай. А.А. Ушаков болсо изилдөө компетенциясын инсандын шайкеш келген даярдыгынын, жөндөмдүүлүгүнүн өз алдынча чыгармачылык менен изилдеп билимин, ыкмаларын көндүмдөрүн ишке ашыруунун жолдорун туура деп тапкан [2.
с.11]. С.И. Осипова жана Е.В. Феськова изилдөө компетенциясын аң-сезимдүүлүк менен жаңы билимдердин системасын
өздөштүрүүгө жасалган аракеттердин жеке өздүк жуурулушкан сапат ирээтинде баалап, билимдер менен ар түрдүү
жөндөмдүүлүктөрдүн бүтүн жыйындысы катарында эсептеген. Г.М. Семенова изилдөө компетенциясын жеке адамдын интегралдашкан сапаты менен үзгүлтүксүз айкалыштырган изденүү аркылуу билимдин, жөндөмдүүлүктүн ыкмаларын толук
өздөштүрүү чыгармачылык жана кесиптик ишмердүүлүктүн жигердүү касиеттерин өздөштүргөндүктүн түрү катары баалаган. “Изилдөө компетенциясы”, “изилденүүчү компетенциялар” жана “изилдөөчүлүк компетенттүүлүгү” деген аныктамалардын мааниси бул проблемага карата жашап келе жаткан эки көз караштын бар экендигин кабарлайт, алардын арасындагы
катыш көрсөтүлгөн түшүнүктү окшоштуруп идентификациялайт. Биз экинчи көз карашты карманабыз.
Изилдөөчү компетенция деген аныктаманы анализдөөгө окумуштуулардын ал туурасында ар түрдүү пикирлерди айтышканын билебиз. Мындай ар кандай аныктамалар проблеманы үйрөнүүнү кыйындатып, практикалык комплекстүү мамиле жасоонун көйгөйлөрүн жаратып, изилдөө компетенциясынын калыптанган ыкмаларынүйрөнүүдө чаржайыттыкка алып
келүүдө. Ошондой болгону менен булардын ичиндеги айырмачылыкка карабастан алар бирин-бири толуктап туруучу
түшүнүктөрдөй карама-каршы болушпайт. Ошондуктан А.В. Ястребованын жана М.Л. Зуеванын мамилелерин улай,
”изилдөө компетенциясы” дегендин бир нече аталышынын ордуна “инварианттуу өзөк” ( бир канча аталышка ээ болсо да,
өзүнүн өзгөрүүсүн ошол бойдон сактаган чондук) аталышын сунуштап, көрсөтүүнү туура деп табууга болот деген ойдобуз.
Мисалы, көптөгөн изилдөөчүлөр адамдын мыкты мамилелеринен келип чыга турган жекелик ой жүгүртүү касиеттеринин өз
ара толук биримдүүлүгүнүн болушун изилдөө компетенциясынын пайда болушундагы зарыл маселе деп таанышат. Бирок
бул төрт компонент менен чектелип калуу жетишсиз, анткени практикада аларды жүзөгө ашыруунун билимдерин, ыкмаларын оңтойсуз шарттарда да талдоого алуу менен илимий материалдын анализин тактоо жумуштары аткарылышы зарыл иш
катары саналат (Т. Воронова, Н, Плотникова. О. Федина, И. Холодцова). Мындай колдонууну чоң ыкластуулук менен гана
аткарууга болот, ансыз өз алдынча билимди өздөштүрүүгө жана илим тармагындагы жаңы табылгаларды алууга мүмкүн
эмес, изилдөө компетенциясы изденүүчүлүк мүнөздүн негизинде турмушка ашырыла турган, тажрыйбаны, билимди, жеке
кызыгууну талап кылуучу түшүнүк. Ошентип биз инварианттык ядро (өзөк) деген кошумча аталыштын төмөндөгүдөй компоненттери болорун көрсөтөбүз: 1) билим, билгичтик, көндүмдөр; 2) өз алдынча таанып билүү жөндөмдүүлүгүнүн
даярдыгы; 3) милдеттүү ишмердиктеги ойдун түшүнүгүн контекстте кайра түзүп чыгуу. Биздин көз карашыбызда студент
үчүн пайдалуу мүмкүнчүлүк бул инварианттык ядро түшүнүгүн изилдөө компетенциясындагы аныктаманы тактоо жана
анын турмушта колдонулушун камсыздоого окшогон процесстерди кабылдоо оң натыйжаларды берүүсү күтүлөт, т. а. жекеликтин интегритиендик сапат касиети анын өз алдынча иш жасаганга жетишкендиги, билимдин негизин туура колдоно билет, таанып билүү жөндөмдүүлүгү жогорку деңгээлде турат деген маалыматка эгедер. Ошентип, изилдөө компетенциясы
деген аныктаманы биз жалпылап, адамдын жеке касиетинен пайда болуучу түпкү натыйжага жетүү үчүн жасаган бардык
изденүүчүлүк аракетинин жыйындысы катарында түшүнүшүүбүз керектелет. Мурда А. Хуторский атап кеткен компетенттүүлүк аныктамасын биз студент үчүн анын кесиптик-предметтик ишиндеги изилдөөчү компетенциясы деп атап койсок
эч нерсе өзгөрүп кетпес деген ойдобуз. Көптөгөн педагогдор ИКти тубаса касиеттин бөлүгүнө кошушат (В. Болотов, И.
Зимняя, Я. Кривенко ж.б.)
И. Зимняя компетенттүүлүктүн үч түрүн айрымалап берген: 1 - өзүнүн ишмердүүлүгүнө карата мамиле жасаган субъект; 2 - адамдар менен өз ара катнашты кармагандар. 3 - адамдын бардык сапаттары менен аралаша билген түрү. 4-ИКтин
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компетенциясына таанып билүү, оңтойсуз жагдайлар, татаал кырдаалдар, аларды жайгаруулар, божомолдор, мерчемдөөлөр
ж.б. кирет. А. Вербицкий ЖОЖдун бүтүрүүчүсүнүн компетенциясын адистик жана социалдык-психологиялык деп ажыратат жана анын илимий изилдөөчүлүк сапаты болорун көрсөтөт. А. Хуторскийдин пикири боюнча ИКтин компоненти логикалык, методогиялык иштин билимине, усулу жана пландоонун, анализдөөнүн изденүүчүлүк ыкмасына таянып иштеген
таанып билүүнүн компетенттүүлүгү менен байланышта каралат жана таанып билүү тапшырмасын билүү, ишти жазып
берүү, корутунду чыгаруу, компьютерде иштөө сыяктуу иштерди аткаруу технологиясын пайдалана билүүгө жетишүү. В.
Введенский мугалимдин ар кандай кесиптик компетенттүүлүгүн изилдөөнүн натыйжасын ишке ашырган шарт катары эсептейт. Бул аныктаманы О.Чугайнова бекемдеп, педагогдун сапаттык комплекси деп атайт [4. с.52]. Чет элдик жана ата мекендик окумуштуулар компетенциянын ар кандай ишиндеги атайын түрлөрүн атап келе жатышат. Алардын ичинен бизге
мазмуну боюнча жакын турганы булар: өзүн контролдоого муктаждыгы, өз алдынча окууга умтулуусу, жаңы идеяларды
кабыл алып, колдонууга даярдыгы, келечек жөнүндө ой толгоосу, ой жүгүртүүсү, тобокелдикке аздап баруусу, башкалардын кебин уга билип, анализ жүргүзө алуусу ж.б. сыяктуу түрлөрүн үйрөнүү пайдалуу.
Адабияттар
1. Анцыферова, Л.И. Принцип развития в психологии [Текст] / Л.И. Анцыферова. - М.: Наука, 1987. - 368 с.
2. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе [Текст]/ В.А.Болотов, В.В.Сериков // Педагогика.- 2003.- № 10.-с. 8-14.
3. Вербицкий, A.A. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции [Текст] / A.A. Вербицкий, О.Г. Ларионова. - М.: Логос, 2009.-336 с.
4. Зуева, М.Л. Формирование ключевых образовательных компетенций при обучении математике в средней (полной) школе
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Зуева Марина Леоновна . - Ярославль, 2008. - 196 с.
5. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия [Текст] / И.А. Зимняя. - М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов Московского государственного института стали и сплавов, 2004. - 40 с.
6. Зимняя, И.А. Исследовательская работа как специфический вид человеческой деятельности [Текст] : учеб.-метод, пособие
/ И.А. Зимняя, Е.А. Шашенкова. - Ижевск ; М.: Удмурт, гос. ун-т, 2001. - 103 с.
______________________
AVN ЧӨЙРӨСҮНҮН ИНТЕРФЕЙСТЕРИН ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮЧҮЛҮК ПОРТФОЛИОНУ ПАЙДАЛАНУУ
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРФЕЙСОВ
СРЕДЫ AVNИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТФОЛИО
FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE WITH INTERFACES AVN ENVIRONMENT AND EDUCATION
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Аннотация: AVN чөйрөсүнүн интерфейстеринин жана билим берүү портфолиосунун технологияларынын негизинде изилдөөчүлүк компетенциялардын калыптанышында маалыматтык-коммуникациялык чөйрөнү пайдалануунун мүмкүнчүлүктөрү AVN чөйрөсүнүн интерфейстеринде сунушталган изилдөөлөрдүн бар болгон үлгүлөрүн студенттердин окуу мотивациясына жана изилдөөчүлүк ишмердүүлүккө карата мотивациясына оң таасирин тийгизет. AVN чөйрөсүндө электрондук
курс ресурстарынын ачыктыгы, андан берилген маалыматтардын кеңдиги когнитивдик изилдөөчүлүк компетенциянын
өнүгүшүнө жагымдуу таасир тийгизет.
Аннотация: В данной статье покажем, каковы возможности использования ИКС на основе интерфейсов среды AVNи
технологии образовательного портфолио в формировании исследовательских компетенций (ИК) положительное влияние
на учебную мотивацию и мотивацию к исследовательской деятельности студента представленных в интерфейсах среды
AVN. Доступность ресурсов электронного курса в среде AVN, широта представляемой в нем информации благоприятно
влияют на развитие когнитивной исследовательской компетенции.
Abstract: In this article, we will show what are the possibilities of using X-based AVN environment interfaces and technology
education portfolio in the formation of research competences (IR) positive impact on the learning motivation and the motivation for
the research activity of the student presented in interfaces AVN environment. The availability of e-learning resources in the AVN
medium Latitude represented the information it favorably influence the development of cognitive research competence.
Түйүндүү сөздөр: электрондук портфолио, маалыматтык комуникациялык чөйрө, изилдөөчүлүк компетенция, бакалавр,
электрондук ресурс.
Ключевые слова: электронное портфолио, информационная комуникационная среда, исследовательская компетенция, бакалавр, электронные ресурсы.
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AVN чөйрөсүнүн интерфейстеринин жана билим берүү портфолиосунун технологияларын негизинде изилдөөчүлүк
компетенциялардын калыптанышында маалыматтык-коммуникациялык чөйрөнү пайдалануунун мүмкүнчүлүктөрү кандай
экендигин көрсөтүп өтөбүз. Бул үчүн, AVNде курстардын интерфейстеринин жана портфолио технологиясынын кайсы өзгөчөлүктөрү изилдөөчүлүк компетенциянын калыптанышына көмөк көрсөтө тургандыгын жана кайсыл изилдөөчүлүк компетенциялар маалыматтык-коммуникациялык чөйрөнү пайдалануу менен AVN жана студенттин билим берүү портфолиосунун технологияларынын негизинде калыптанышы ыктымал экендигин көрсөтөбүз.
Коюлган суроолордун жооптору маалыматтык-коммуникациялык чөйрөнү пайдалануу менен окуу процессинин жогорку билим берүү системасында калыптанып калган лекциялык-практикалык сабактарды өткөрүүдөн жана салттуу окуу
китептерин өздөштүрүүдөн айырмаларында жашырылган. Бул айырмачылыктар, бир жагынан, билим берүү процессинин
катышуучуларынын мамиле-катыштарынын мүнөзүнө, экинчи жагынан, окуу процессин уюштуруу формаларына таандык.
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Эгер салттуу системада окутуучу маалыматтын булагы, окутуунун субъекти болуп саналган болсо, окуп таануу так логикалык негизге, субъективдүү көз караштан алганда, баяндоо жана өздөштүрүү үчүн оптималдуу негизде курулат [83, 111-б.],
анда билим берүү практикасына маалыматтык-коммуникациялык чөйрө мүмкүнчүлүктөрүн кийирүү окутуу процессин борборлоштурууну студентке карай бурат жана ага окутуучунун педагогикалык колдоосун пайдалануу менен маалыматтарды
бөлүктө конструкциялоого жана өздүк жеке максаттарды (табуу, билимдерди кураштыруу, талдоо жана рефлексия, изилдөөчүлүк жүрүм-турумдун элементтери ж.б.) коюу жана ишке ашыруунун эсебинен маалыматтарды өздөштүрүүгө мүмкүндүк берет; окуучуга “өздөштүрүп жаткан материал менен иштөөнүн ыкмаларын тандоо тууралуу чечимдерди кабыл алууда
жетектөөчү роль” таандык [83, 111-б.]. Бул учурда студенттин ролу өзгөрүлөт, ал маалыматтарды пассивдүү кабыл алуучу,
окутуунун объектисинен окутуунун субъектине өтөт. Мунун баары биз жогоруда белгилеген изилдөөчүлүк компетенциянын өнүгүшүнө көмөк көрсөтөт.
Студенттин билим берүү процессиндеги жаңы ролу анын баалуулуктарына жана приоритеттерине таасирин тийгизет,
андан натыйжалуу чечимдерди өз алдынча кабыл алууну, тандоону жүзөгө ашырууну, өзүнүн максаттуулугун түшүнүүнү
талап кылат. AVN чөйрөсүнүн интерфейстеринде сунушталган изилдөөлөрдүн бар болгон үлгүлөрүн изилдөөнүн ачыктуулугу студенттердин окуу мотивациясына жана изилдөөчүлүк ишмердүүлүккө карата мотивациясына оң таасирин тийгизет. Активдүү өз алдынча ишмердүүлүк анын кыйынчылыктарды жеңип чыгуу боюнча эрктик аракеттерге карата, коюлган
максаттарга жетүүнүн жаңы жолдоруна көңүл бурууга карата ж.б. жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. Мындай
учурда мотивациялык-максаттык изилдөөчүлүк компетенциянын калыптанышы тууралуу айтуу мааниге ээ.
AVN чөйрөсүндө электрондук курс ресурстарынын ачыктыгы, андан берилген маалыматтардын кеңдиги когнитивдик
изилдөөчүлүк компетенциянын өнүгүшүнө жагымдуу таасир тийгизет.
AVN чөйрөсүнүн курсунун интерфейсинин (студент менен окутуучунун ишмердүүлүгүнүн макулдашуу графасы, боло
турган окуялардын тизмеси, окуу ишмердүүлүгүн рефлексиялоону өткөрүү үчүн суроолорду камтыган электрондук жумушчу дептер ж.б.) атайын элементтерин пайдалануу менен өздүк билим берүү портфолиосунун жашоо циклдеринин бардык стадияларынын студент тарабынан өтүлүшү студентке максат коюу, окуу-изилдөөчүлүк ишмердүүлүктү пландоо, маалыматты сынчыл талдоо, рефлексия, өзүн-өзү баалоо көндүмдөрүнө ээ болууга мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда окуу
процессинде ар бир студенттин алган билими, көндүмдөрү жана билгичтиктери үчүн жеке өздүк жоопкерчилиги байкалат.
Бул ишмердүүлүк-баалоочулук изилдөөчүлүк компетенциянын калыптанышына көмөктөшөт.
AVN чөйрөсүндө окутуучунун түшүндүрмөлөрү минимумга чейин кыскарат. Студенттер маалыматтар менен өз алдынча,
зарыл болгон учурларда атайын уюштурулган тематикалык форумдарга катышып, окутуучуга жана группалаштарга белгилүү
бир тапшырмаларды аткаруу боюнча, айрыкча, жеке билим берүү портфолио блогун толтурууга таандык, суроолорду берип,
иштеши керек. Мунун баары изилдөөчүлүк процесстин катышуучулары менен өз ара мамиле-катышты өнүктүрүүгө, өзүнүн
изилдөөсүнүн жыйынтыктары менен оозеки жана жазуу түрүндө чыгып сүйлөөгө, оюн билдирүүгө көмөктөшөт. Бул учурда
биз бөлүп көрсөткөн коммуникативдик изилдөөчүлүк компетенциянын мүнөздөмөлөрү калыптанат.
Ошентип, маалыматтык-коммуникативдик чөйрөнү пайдалануу менен окуу процессинин жогорку билим берүү системасында калыптанып калган лекциялык-практикалык сабактардын жана салттуу окуу куралдарын өздөштүрүүнүн көрсөтүлгөн айырмачылыктарын талдоо AVN курстарынын интерфейстерин жана студенттердин портфолио технологиясын билим берүү процессинде пайдалануунун жыйынтыгында аларда биз белгилеген бардык төрт изилдөөчүлүк компетенциянын
калыптана тургандыгын аныктоого мүмкүндүк берди (табл. 8).
Изилдөөчүлүк компетенцияларды калыптандырууда маалыматтык-коммуникативдик чөйрөнү пайдалануунун
таасири
Изилдөөчүлүк компетенциянын калыптанышына көмөк көрсөтүүчү факторлор
Калыптануучу изилдөөчүлүк
компетенциялар
Окутуучу окуу процессинин демократиялык жетекчиси, уюштуруучусу, ал эми сту- Мотивациялык-максаттуу
дент – анын активдүү субъекти болуп саналат
Маалыматтык-коммуникативдик чөйрөнүн маалыматтык мазмундуулугу
Когнитивдик
Жекече билим берүүчүлүк программаны куруу мүмкүнчүлүктөрү
Ишмердүүлүк-баалоочулук
Окуу ишмердүүлүгүнүн рефлексиясынын каражаты катары электрондук жумушчу
дептерди пайдалануу
Коммуникацияга, айрыкча, электрондук коммуникацияга катышуу, окутуучу – сту- Коммуникативдик
дент - курсташтар
Студенттин билим берүүчүлүк портфолио технологиясын пайдалануу
Ошентип, биз курстардын AVNде иштелип чыккан интерфейстеринин жана изилдөөчүлүк компетенцияларды калыптандыруудагы билим берүү портфолиосунун технологияларынын негизинде маалыматтык-коммуникативдик чөйрөнү пайдалануунун объективдүү мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп өттүк.
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ГЕОГРАФИЯ ПРЕДМЕТИН ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ОКУУЧУЛАРДЫН
ЭКОЛОГИЯЛЫК МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ
Табалдиева Ч.Б
Табалдиева Чынара Бейшенкариевна – аспирант, Кыргыз-Түрк Манас университети, Бишкек ш.
Аннотация. Бул макалада окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандырууда география предметинин мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруунун формалары каралды.
Түйүндүү сөздөр: экологиялык маданият, жаратылышты коргоо, географиялык чөйрө.
Экологиялык коопсуздук өлкөнүн улуттук коопсуздугунун курамдык бөлүгү катары туруктуу өнүгүүнүн милдеттүү
шарты жана жаратылыштык системаларды коруунун жана айлана-чөйрөнүн тийиштүү сапатын сактоонун негизи болот.
Улуттук экономиканын бардык тармактарын реформалоо республиканын бардык экосистемаларынын туруктуу абалын
эске алуу менен жаратылыштык ресурстарды пайдаланууга карата мамилени өзгөртүүгө негиз болууга тийиш. Ушуга байланыштуу республиканын Экологиялык коопсуздугунун концепциясынын жаңы редакциясы туруктуу өнүгүүнүн контекстинде иштелип чыккан.
Бул Концепция республиканын экологиялык коопсуздугун камсыздоонун жоболорун этаптуу ишке ашырууну көздөйт:
- биринчи этап (2006-2010-жылдар) - экосистемалардын потенциалдуу сыйымдуулугун эске алуу менен социалдыкэкономикалык өнүктүрүү;
- экинчи этап (2010-2015-жылдар) - айлана-чөйрөнүн булганышынын деңгээлин азайтуу, табигый чөйрөнү сактоо жана
калыбына келтирүү;
- үчүнчү этап (2015-2020-жылдар) - айлана-чөйрөнүн сапатын жакшыртуу жана жаратылышты туруктуу пайдаланууга
жетишүү [9].
Мектепте географиялык билим окуучулардын дүйнөгө болгон илимий көз карашын калыптандыруу менен эле катар
географиялык чөйрөнүн экологиялык маселелерин кеңири карап жана адамдын жаратылышка баалуулук мамилесин калыптандырат.Мектептин география предметинде экологиялык проблемалар 3 баскыч (глобалдык, регионалдык, локалдык) менен тыгыз байланышта окуу процессинде ишке ашат [1]. Глобалдык экологиялык курч маселелер регионалдык жана локалдык деңгээлде мектепте окутулуучу “Кыргыз Республикасынын географиясын” окутууда конкреттүү каралат. Oкуу процессин учурдун талабына, окуучунун муктаждыгына, кызыгуусуна, жөндөмүнө карата уюштуруу талапка ылайык. Анткени,
азыркы учурда мектеп практикасында дагы деле болсо окуу процесси натыйжасыз болуп, окуучулардын билимдери, билгичтиктери, көндүмдөрү жакшы көрсөткүчтөрдү бербей келүүдө. Окуучулардын жаратылышка болгон мамилеси, көз карашы башкача айтканда экологиялык маданияттын деңгээли төмөн. Анын себебинин бири болуп, окуу процессинде шарттардын талапка жооп бербегендиги, экологиялык маданият менен окуу процессинин байланышынын төмөндүгү, окуучулардын
класстан тышкаркы убактарында экология менен байланышынын жоктугу, иштелип чыккан илимий экологиялык маданиятты калыптандырууга багытталган методикалык иштелмелердин жетишсиздиги саналат.
Экологиялык маданият адамзат маданияттарынын көп кырдуу өңүттөрүнүн бири. Ошондуктан алгач “маданият” түшүнүгүнүн башын ачып, маани−маңызын тактап ачуу зарылдыгы бар. «Маданият» деген сөз түрдүү себептер менен ар кандай шарттарда колдонулуп келет.
Ю.В. Рождественскийдин аныктоосу боюнча “Маданият – муундан муунга өтүп, жыйналып, сакталып келген жеке,
группалык жана коомдук пайдалуу тажрыйбалардын жыйнагы. Маданият жеке инсандын маданияты, топтун маданияты
жана коомдун маданияты болуп бөлүнөт. Коомдук маданият деп анын өкүлдөрү тарабынан жыйналган жана сакталган, пайдаланылган тажрыйбалардын тутумун айтабыз. Топтун маданияты – жыйналган тажрыйбалар менен эрежелерди колдонуу,
жеке инсандын маданияты – коомдук тажрыйбаны өздөштүрүп колдонуу менен өзүнүн өнүккөн жеке тажрыйбасы [7:25−б.].
Экологиялык маданият – бул маданият таануунун жаңы тармагы. Болжол менен 20-кылымдын 60-жылдарында түзүлгөн экологиялык курч абалдардан улам пайда болгон экология илими белгилүү окумуштуу В.И. Вернадскийге таандык.
И.Д. Зверевдин пикиринче “Экологиялык маданият – адамда белгилүү бир билим менен билгичтиктин болуусу, жашоо
тиричиликке даярдыгы жана табиятка таттуу мамиле кыла турган иш-аракети”, - деп белгилейт [5;32-б.].
Экологиялык билимдин эң алдыңкы перспективалык багыты, социалдык-экологиялык проблеманы эске алган географиялык экологиянын алкагында жүзөгө ашуучу келечектүү милдет болуп саналат. Бардык географиялык коом «Без географии Вы нигде», - деген девиз менен жашайт. Чындыгында эле буга факт катары ЮНЕСКОнун «Образование: сокрытое сокровище» программасында XXI кылымдын жалпы адамзаттык 4 билими: философия, тарых, география, чет тилдери (кошумча маалымат технологиялары) тармагынын арасында география да камтылган [9].
Адам менен коомдун өз ара таасиринин көп кылымдар бою тажрыйбасын жалпылап, географиялык маданият өзүнө зор
руханий мүмкүнчүлүктөрдү камтып, биздин коомубуздун илимий−техникалык өнүгүүсүнүн кыймылдаткыч күчтөрүнүн
бири катары кызмат кылат.
Окуучулардын географиялык маданиятынын калыптануусу:
 географиялык айлана−чөйрөгө болгон мамиле, коомдун жашоосунун негизи катары аны жакшыртууга болгон аракет;
 дүйнөнүн географиялык картинасынын өзгөчөлүктөрүнүн өзгөрүүсүн жана калыптануусун үйрөнүү;
 курчап турган географиялык чөйрөнүн географиялык параметрлерин бөлө билүү жөндөмдүүлүктөрү, картографиялык билгичтикти чыгармачыл колдонуу;
 стандарттуу эмес географиялык проблемаларды чечүү жөндөмдүүлүгү;
 географиялык чөйрөнүн өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрүн прогноздоо билгичтиги [6].
Мектептеги географиялык билим берүү окуучулардын адеп−ахлактык потенциалын өнүктүрүшү керек. География
окуу предмети катары дүйнөлүк көз карашты өзүнө камтыган жалгыз мектеп предмети. Ал башка табигый илимдер менен
бирге окуучуларда “географиялык катмар”, “жашоо чөйрөсү”, “биосфера”, “ноосфера” түшүнүктөрүн калыптандырат. Андан сырткары окуучуларды аймактык (регионалдык) негизде (подход) социалдык−экономикалык процесстерге регионалдык
политиканын жардамы менен таасир берген негизги инструмент катары илимий таанып билүү ыкмасы менен тааныштыра
турган жалгыз предмет. Окуучулардын жалгыз гана гуманисттик дүйнөгө болгон көз карашын калыптандырып, мекенин
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сүйүүгө жана патриоттуулукка тарбиялабастан, айлана−чөйрөгө болгон социалдык жоопкерчиликтүү жүрүш−турушун калыптандыруучу предмет катары да негизги милдет жүктөлгөн. Экологиялык маданиятты калыптандыруу окуучу жаратылышты коргоодогу негизги эрежелер жана экологиялык коркунуч жөнүндө так түшүнүктөргө ээ болгон шартта гана ийгиликтүү ишке ашат [3].
Азыркы учурда илимий техникалык өнүгүүнүн натыйжасында маалымат булактары жетиштуу болуп, Амазонка токойлорунда, Тынч океандын түбүндө эмнелер болуп жаткандыгынан окуучу кабардар. Ошондуктан географиялык билим берүүдө актуалдуу проблемалардын бири−окуучуларды өз жеринин жаратылышын окуп үйрөнүүгө кызыктыруу болуп саналат. Кызыктыруунун да бирден−бир ыкмасы географияны окутууда экологиялык багыттуулугун күчтөндүрүү.
География менен экология бири-бирине универсалдуулугу менен окшош предметтер, алар математика, физика, биология, химия илимдери менен тыгыз байланышта. Экологиялык проблемалар коомдон жаралат. Ал эми коом менен адамдын
өз ара байланышын география предмети окутат [2].
Көптөгөн экологиялык багыттагы тажрыйбаларга таянып, экологиялык маданиятты калыптандыруунун төмөнкүдөй
формасын колдонуу натыйжалуу болот:
 предметтик – экология сабагындагы иш-аракеттер (теориялык материалдарды өздөштүрүү, экологиялык маселелерди чечүү, кроссворд түзүү жана башка чыгармачылык иштерди аткаруу);
 предмет аралык – биология, химия, география, сабактарынын экологиялык мазмунун колдонуу, экологиялык темадагы презентация жана фильмдерди көрүү;
 сабактан сырткары – сабактан сырткары жана класстан сырткары иштердин түрдүү формалары: экологиялык мероприятияларды өткөрүү, экологиялык акцияларга катышуу, экологиялык көргөзмөлөрдү уюштуруу, класстык сааттарды иштеп чыгуужана өткөрүү.
 окуучулардын изилдөө иш аракеттери – окуучулар арасында жыл сайын өткөрүлүүчү экологиялык конференцияларды уюштуруу, экологиялык конференциялардын жеңүүчүлөрү үчүн илимий практикаларга катышуу [4].
Экологиялык маданиятка тарбиялоо боюнча иштер окуучуларда болгон жаратылышты сүйүүгө жана аны коргоого
болгон кызыгууну пайда кылып, жаратышты коргоо иш аракеттерин өнүктүрүүгө багыттайт.
Деги эле Кыргызстандын туруктуу өнүгүшү үчүн экологиялык билим берүүгө мамлекеттик маани берилип, Билим берүү жана илим министрлигинин алдында “Экологиялык билим борборун” уюштуруу зарыл. Бул борбор Кыргызстандын
жаратылышын коргоо жаатында иш алып барып, окуу программаларына экологиялык сааттарды киргизүү менен окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандырууга көмөкчү болоор эле.
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«КУРМАНЖАН ДАТКА" РОМАНЫН ИНСАНДЫН ӨНҮГҮҮСҮНӨ БАГЫТТАП ОКУТУУ
Тажибаева У.К.
Тажибаева Уркия Кочкоровна – окутуучу, КМДТжСА, Бишкек ш.
УДК 37.371.3:894.341
Аннотация: макалада окуучулардын жалпы эле адабиятка, анын ичинде поэзияга болгон кызыгуусун арттыруунун көйгөйлөрү каралуу менен бирге окуучуларда дүйнөнү кабылдоосун, эстетикалык табитин ойготуу, атуулдук, адеп-ахлактык
позициясын бекемдөө максаты коюлат.
Аннотация: в статье вместе с проблемами повышения интереса к поэзии рассматриваются и задачи возрождения и развития эстетического мировоззрения учащихся, и закрепления у них нравственной патриотической позиции.
Abstract: This article is about Controlling in poetries this aims:to perceive the world, invite intrest aesthetics to develop, patriot,
education and issues to develop interest of pupils for literature especially poetry.
Түйүндүү сөздөр: эл-жерин сүйүү, ой жүгүртүү, акылмандуулук, сөздүн таасири, поэзия чебери, датканын үмүт-тилеги,
адилетүүлүк.
Ключевые слова: любовь к отчизне, народу, мышление, мудрость, влияние слова, мастер поэзии, мечты даткы, справледливость.
Key words: develop poetric education of pupils, thinking, being smart, influence of words, poetric talent, hopes, education.
Билим, тарбия берүүнүн сапатын өркүндөтүү, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымын кошуучу атуулдарды тарбиялоо
бүгүнкү күндүн олуттуу маселелеринин бири. Эл керегине жараган атуулдарды тарбиялоодо эң биринчи мектеп зор милдетти аркалайт. Мектептен алган билим сапаты окуучунун андан аркы илимин өркүндөтүүсүнө өбөлгө түзүп, анын турмуштагы жетишкен ийгиликтерине түздөн-түз таасирин берет. Окутуунун натыйжалуулугу берилүүчү маалыматтын көлөмүндө
эмес, окуу ишмердүүлүктүн таасири астында окуучунун рухий дүйнөсүндөгү сапаттык өзгөрүүгө, калыптанууга байланыштуу болот.
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Окутуу тактикасында окуучулардын сабакты өздөштүрүп, билим алуусу менен бирге, өз мекенине берилүү менен
мамлекетте болуп жаткан окуяларга кайдыгер мамиле жасабагандай окутуу азыркы кырдаалдагы мугалимдин негизги милдети деп эсептөө туура болор. Мугалим сабагынын бирден бир актуалдуу темасы болуп окуучулардын патриоттуулугун,
Ата Мекенге, эл-жерге болгон сүйүү сезимин жаратуу эсептелет. Анын сабактары жаш адамды өз алдынча ой жүгүртүүгө,
чоң иштерди аткарууга бел байлоого, элдин залкар иш-аракеттерине тилектеш болууга түрткү берүүгө тийиш. Терең билимге ээ болуу, бардык адамдардын таалайлуу турмушу үчүн мурда жашап өткөн муундардын күрөшүнүн бүткүл тажрыйбасын
өздөштүрүү жана аны турмушта андан аркы өркүндөтүүнүн, адамда адамгерчиликти байытуунун куралына айландыруу
дегендикке жатат. Адабият сабагындагы поэзияны окутуу аркылуу окуучуларда дүйнөнү кабылдоодо эстетикалык табитин
ойготуп, өнүктүрүп, атуулдук, адеп-ахлактык позициясын бекемдөө максатын көзөмөл тутат.
Адабияттык окуу курсуна киргизилген С. Жусуевдин «Курманжан датка» чыгармасын 11-класста окутуу менен
окуучунун инсан катары эмоционалдык маданиятын өнүктүрүп, дүйнөгө, жашоого, искусствого болгон мамиле-жообун,
социалдык түшүнүгүн калыптандыруу маселеси каралган.
Мамлекетибиздин түптөлүшүнө чоң салым кошкон, биз сыймыктануучу көрүнүктүү инсандардан колубуз куру эмес.
Өткөндү жакшы билүү менен биз азыркы учурду жакшыраак түшүнүүгө багыт алып, келечекти айкын, даана элестете алабыз.
Тарыхтагы көрүктүү инсандарыбыздын жасаган иштерин ХХ кылымдын 70-90-жылдарындагы жаңычыл акындар
өздөрүнүн чыгармаларында чагылдыруу менен мектеп окуучуларына адам мүнөзүнүн мамилелерин психологиялык, этикалык, философиялык жактан өздөштүрүүдө: жакшылык менен жамандык, акыйкаттык менен наадандык, өмүр менен өлүм,
адамдык нарк, ыйман, парз, сыймык, ар-намыстуулук сезимдерин өздөштүрүүө чакырат.
Тарыхта “Алай ханышасы” деген ат менен белгилүү болгон коомдук-саясий ишмер Курманжан датканын тагдыры коомчулуктун кызыгуусун туудуруп келет. Аял укугу эң акыркы орунга коюлган коомдо жашап туруп, Кокон хандарын да,
орус генералдарын да өзү менен эсептешүүгө мажбур кылган бул улуу инсан тууралуу легендалар, санжыралар көп. Ошону
менен бирге көркөм адабиятыбызда да Курманжан датканын коомдук-саясий ишмердүүлүгүн, татаал тагдырын чагылдырган олуттуу чыгармалар да жарык көргөн. Биринчилерден болуп советтик доордо Т. Касымбековдун “Келкел” аттуу романында улуу лидер аялдын коомдук-саясий ишмердигин чыгармасында таамай чагылдыра алган. Анын образы жазуучу тарабынан абдан колориттүү, масштабдуу түзүлгөнүн белгилөө кажет.
Андан сон 90-жылдарда С. Жусуев “Курманжан датка” аттуу ыр түрүндөгү романын жарыялады. Акын С. Жусуев
Курманжан жөнүндөгү романын жазууда поэзия чебери экенин көрсөтө алган. Сөздөр, саптар сыдыргыга салгандай бардыгы өз ордунда, уйкаштыгы куюлушуп, табигый түрдө кыналышып турат [1, 581-б.]. Ыр менен жазылган романда Курманжан ыр жандуу дүйнөсү, акылмандуулугу, чечендиги, калыстыгы, адилеттүүлүгү, ачык көрүнүп, датканын үмүт-тилеги,
сүйүүсү, эл тагдыры үчүн күрөшү татаал турмуштук шарттардагы эпизоддордо кеңири сүрөттөлгөн. Чыгарма окурмандарды
кайдыгер калтырган жок.
Сооронбай Жусуев «Курманжан датка» романын, ырдын татаал формасы болгон жети саптуу строфалык түзүлүштө
жазган. Мында лирикалык пландагы ой толгоолор, каармандын ички дүйнөсүн ачууда тарыхый көркөм элестетүү, философиялык ой жүгүртүүлөр романдын салмагын жогорулатып, иштин идеалдуулугун ачып, таасирдүү деңгээлге жеткире алган.
Чыгарма бүткүл Борбордук Азия элдеринин тарыхында «датка» деген бийик даражаны алган, кийин орустар тарабынан «Алай ханышасы» деген ардактуу наамга ээ болгон саясий ишмер, акылман эне Курманжан датканын өмүр жолуна арналган. Бул эмгеги үчүн С. Жусуев 1998-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон.
Чыгармада Курманжандын образы бардык жагынан жакшы ачылып сүрөттөлгөн. Анын эл башкаруу, элдин мүдөөсү үчүн
иштөө принциптери азыркы, эртеңки күндөгү мансаптагылар үчүн да өрнөктүү деп айтсак эч аша чапкандык болбойт [2, 580б.]. Чыгармада Курманжан энебиздин сапаттары даана көрсөтүлгөн. Уулу Абдылдабек менен болгон маегине назар салалы:
Бизди жактайт, биз да элди жактасак,
Бизди сактайт, биз да элди сактасак.
Эркелетип бакмак беле эл бизди,
Элди биз да барктабасак, бакпасак.
Эл мүдөөсүн көкүрөккө түйбөсөк,
Эл күйгөндө биз эл үчүн күйбөсөк,
Эл күймөкпү, элдин канын кактасак?....[3. 181-б.]
Ал өзүнүн милдети катары – карапайым элди эзүүгө, адамды адам басынтууга, адилетсиздикке каршы турган. Айрыкча
сабатсыз, карапайым элинин абалын жакшы билгендиктен, канткенде элдин аң-сезимин, түшүнүгүн көтөрөм деп убайым
тарткан, эзүүдөн кутулуунун жолун издеген.
Билем тиги мен секелек кезимден,
Биздин кыргыз бир байкуш эл эзилген.
Көксөсө да эркиндикти көп кылым,
Жетпей-нетпей көкөйү анын кесилген.
Кайра-кайра баш көтөртпөй басынтып,
Кордоп келет эзүүчүлөр эсирген…[4. 225-б.]
Бул сөзү менен Курманжан кыргыз элинин колониялык эзүүдөн кантип, элди эркиндикке, боштондукка чыгарсам болот деген ой, анын көкүрөгүн өйүп тургандыгын билдирет.
Курманжан энебиздин дагы бир эл оозунда калган даңкы уулу Камчыбекке байланыштуу. Жалган жалаа менен орус жазалоочулары Камчыбекти дарга асышат. Эл алдында Курманжан башкалардай жулунуп, ыйлап, боздобостон «Жашыба балам,
душманың сөз кылбайбы. Жашыды, майтарылды деп таба кылбайбы. Сал моюнга сыйыртмакты» деп баласына кайрат берет.
Эне үчүн баласынын өлүмгө дуушар болушу, канчалык күйүт, канчалык тозоктун азабындай азап... Ошол эле учурда айткан
сөзүнүн өзүндө канчалык сыймык, кайрат, эрк жатат. Дарга асканда биринчисинде аркан үзүлүп кетип, эч качан башы ийилбеген Курманжан; «Жараткан өзү баламды актап жатат, баламдын күнөөсү жок. Жаза бир, өлүм бир, баламды бошоткула!» деп
чыгат. Бирок талабы орундалбайт. Эгер ошол жерден чыр чыгарчу болсо, куралчан орустар бейкүнөө кыргыздарды кырып
салышы мүмкүн эле. Бул болсо жалпы журттун амандыгы үчүн болгон курмандыгы болчу. Курманжан датканын кадыр-баркы
кыргыз тарыхында көрүнүктүү орунду ээлеген. Ал өзү жаратылыш ыйгарган жекече бийик инсандык жана башкаруучулук
сапаттары менен журт башына көтөрүлгөн таңгаларлык акылдуу, эрктүү, талапчыл жана кайраттуу зайып болгон. Ошол
алыскы замандын көчүндө аны "Алай канышасы" деп аташкан жана аны бийик тутушкан.
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Билим берүү процессиндеги ийгилик көп учурда колдонулган окутуунун методдоруна жараша болот эмеспи. Биз С.
Жусуевдин «Курманжан датка» романын окутуу боюнча сабактын үлгүсүн беребиз:
1. Сабактын темасы: Сооронбай Жусуевдин «Курманжан датка» ыр менен жазылган романы
2. Сабактын максаты:
а) билим берүүчүлүк: Окуучуларга С.Жусуевдин «Курманжан датка» романы тууралуу маалымат берүү. Баш каармандардын өмүр таржымалы жөнүндө кененирээк тааныштыруу дүйнөнү кабылдоодогу эстетикалык табитин ойготуп,
өнүктүрүп, атуулдук, адеп-ахлактык позияциясын бекемдөө.
б) тарбия берүүчүлүк: Чыгарма аркылуу окуучуларды тарыхты сыйлоого, өз элинин, Ата Мекенинин тарыхын кененирээк билүүгө чакыруу. Азыркы мезгилдеги эркин жашообузду баалоого үйрөтүү.
в) өнүктүрүүчүлүк: Окуучуларды өз оюн эркин, так, жеткиликтүү билдирүүсүнө, терең ойлонуп, жыйынтык чыгарууга
көнүктүрүү.
3. Сабактын тиби: Жаңы материалды үйрөнүү.
4. Сабактын формасы: Коллектив аралык.
5. Сабактын методу: Репродуктивдүү методу.
6. Сабак аралык байланыш: кыргыз тили, тарых, адеп.
7. Сабактын жабдылышы: окуу китеби, «Курманжан датка» кинофильми, карточкалар, портрет, бор жана сүрөттөр.
8. Сабактын жүрүшү:
а) уюштуруу иштери: Алгач окуучулар менен учурашып, алардын көңүлүн сабакка бурдуруу жана толуктоо. «Тарыхы
болбой эл болбойт» деген макалды талкулоо.
б) үйгө берилген тапшырманы текшерүү: Өткөн темага байланыштуу бир нече суроолорду берүү менен тапшырманы
текшерүү.
в) жаңы теманы түшүндүрүү: С. Жусуев «Курманжан датка» романы
Буга чейин Курманжан датка тууралуу көптөгөн эмгектер жарык көргөн. Алардын ичинен «Келкел» романында датканын көркөм элеси тартылса, ал эми С. Жусуевдин эмгеги – датканын өмүр жолу ийне-жибине чейин калтырбай баяндалган,
өзгөчө оозго аларлык чыгарма. Бул чыгарманы автор 1989-жылы баштап, 1992-жылы жазып бүткөн. Андан кийин да чыгарма кайра бир сыйра каралып, оңдолуп-түзөтүлгөндөн кийин 1994-жылы басылып чыккан. Роман ырдын татаал формасы
болгон жети саптуу строфалык түзүлүштө жазылган. Мында лирикалык пландагы ой толгоолор, каармандын ички дүйнөсүн
ачууда тарыхый көркөм элестетүү, философиялык ой жүгүртүүлөр романдын салмагын жогорулатып, иштин идеалдуулугун
ачып, таасирдүү деңгээлде жеткирген.
Чыгарма бүткүл Борбор Азия элдеринин тарыхында «датка» деген бийик даражаны алган, кийин орустар тарабынан
«Алай ханышасы» деген ардактуу наамга ээ болгон саясий ишмер, акылман эне Курманжан датканын өмүр жолуна арналган. Бул эмгеги үчүн С. Жусуев 1998-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон.
Чыгарма 96 жаштагы Курманжан датканын Мадыга балдарын көрүү үчүн сапарга аттанышы менен башталат. Роман
Курманжандын бүтүндөй өмүр жолун, ойноок, шайыр, тентек кыз кезинен тартып, 96 жаш курагына жетип, байбиче болгон
учуруна чейинки турмушун сүрөттөөгө алат.
19-кылымдагы кыргыз элинин чыгаан айымы, датка, дипломат, коомдук ишмер Курманжан Маматбай кызы 1811жылы Ош шаарына жакын Ороке кыштагында төрөлгөн. Ал жаш кезинен эле өз оюн бетке айткан, калыскөй кыздарданболгон. 17 жаш курагында кудалап койгон Кулсейит аттуу адамга турмушка чыгып, бирок ошол мезгилдеги катаал салтка карабай атасынын үйүнө кетип калат. 1832-жылы 21 жаш курагында баргы уруусунун бийи Алымбек даткага жолугуп, турмушка чыгат.
Ушул мезгилден баштап коомдук саясий иштерге аралашып, эл оозуна алынат. Алымбек датканын мыкты кенешчиси
болгон. Аны менен бирге 29 жыл бирге жашап, Абдылдабек, Оморбек, Мамытбек, Асанбек, Баатырбек, Камчыбек аттуу
уулдуу болот. Алымбек датка Кокон хан сарайындагы козголончулар тарабынан өлтүрүлгөндөн кийин Алайдагы элди башкарууну өз колуна алат. Датка өз вазийпасын гана аткарбастан, Кокон хандыгынын саясий иштерине да аралашып турган.
Бухар эмири Музаффар датка наамын берген. 1865-жылы Кудаярхан үч жолу такка отурганда улуу уулу Абдылдабекти ээрчитип барган.
1873-76-жылдары элдик кыймылда алгач адилетсиз хан бийлигине каршы күрөшкөн. 1876-жылы орус бийлигинин
Алайды каратып алуу аракети жүрүп жаткандыгын билген датка каршылык көрсөтпөстөн, генерал Скобелевге жолугууга
макулдугун билдирген. Генерал М.Д. Скобелев аны сый-урмат менен тосуп, алтын чөйчөктү белекке берип, парча чапан
жапкан.
1895-жылы уулу Камчыбек дарга асылган мезгилде, куралчан орус жазалоочу аскерлер элди кырып жиберүүсүнөн кооптонуп, тагдырга моюн сунууга аргасыз болгон. Россия колониялык бийлигинин адилеттүүлүгүнөн үмүтүн үзгөн жана ХХ
кылымдын башында саясатка аралашпай калган.
1907-жылы 1-февралда Оштун жанындагы Мады кыштагында көз жумуп, сөөгү Оштогу сары мазарга коюлган.
2004-жылы 30-августта Бишкек шаарында датканын эстелиги коюлган.
г) бышыктоо: Окуучуларга карточкаларды таратып берүү. Карточкаларга жооп алгандан кийин сабакты жыйнтыктоо.
д) жыйынтыктоо: 1. Курманжан датка тууралуу дагы кимдер көркөм адабий
чыгарма жазган? 2. Курманжан
датканын элибизде алган ролу кандай? 3. Бүгүнкү күндө Курманжан датка сыяктуу энелерибиз барбы? 4. Роман менен
«Курманжан датка» кинофильмин салыштыруу, кандай айырмачылыктар бар?
е) үйгө тапшырма берүү: Чыгарманы окуп, кластер түзүп келүү. Венндин диаграммасын түздүрүү.
Окуучулардын билимин баалоо: Окуучулар билимине жана активдүүлүгүнө жараша бааланат.
Ошентип, «Курманжан датка» романынын адабий-педагогикалык таржымалданышы окуучуларды адамдагы асыл сапаттарды кирсиз сактоого, заманга ылайык пенделик атты бийик алып жүрүүгө, ар кандай терс жана ыплас нерселерди четке кагууга, жашоонун, өмүрдүн асылдыгын жете түшүнүүгө, адал эмгектенип, акыйкат жашап өтүүгө, урпактарга үлгү болорлук иш калтырууга үндөө салып турат.
Кыргыз тукумдарыбыздын духун көтөрө турган, көкүрөгүн сыймыкка бөлөп, улуттук ар-намыс сезимин бийиктете
турган даңктуу тарыхыбыз бар экендигин эч ким тана албайт. Кыргыз тарыхынын бай жана баатырдык мазмуну камтылган
поэзияда – патриотизм үчүн, улуттук өзүн-өзү аңдап түшүнүүнү өстүрүү үчүн керектүү орошон ойлор, тарбиянын соолбос
булагы жатат.
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КӨРКӨМ АДАБИЯТТЫ ТАРБИЯЛООНУН БУЛАГЫ КАТАРЫ
ИЗИЛДӨӨ ИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРОБЛЕМА КАТАРЫ
Таирова К.А.
Таирова Калбүбү – аспирант, БГУ, Бишкек ш.
Аннотация. Сунушталган макалада көркөм адабиятты педагогикалык билимдердин булагы, тарбиялоонун каражаты
катары изилдөөнүн теориялык-методологиялык маселелери туралуу сөз болот жана бул багыттагы алгачкы тажрыйбалар учкай талдоого алынат.
Түйүндүү сөздөр: тарбия, педагогикалык болмуш, адабият, идея, жазуучу.
Жаш муундарды тарбиялоонун таасирдүү каражаты катары узак кылымдардын сынынан өтүп бирок, азыр объективдүү
жана субъективдүү себептерден улам колдон чыгып бара жаткан каражаттардын бири – бул көркөм сөз дөөлөттөрү. Адабият менен таалим-тарбиянын тамырлаштыгы адамзат маданиятынын тарыхы аркылуу тастыкталган. Академик Г.Н. Волков
таамай белгилегендей «Калк арасында илимий билимдер дайыма поэзия аркылуу таркалган. Поэзияда эң обол тарбиятаалим жөнүндөгү ойлор өктөм орунду ээлеген. Таалим-тарбиянын өзү да поэзия аркылуу ишке ашкан. Калк тарабынан
нарктуу акын педагог катары, нарктуу поэзия педагогика катары кабылданган» [3, 218].
Мындай маданий салт, жөрөлгө бардык цивилизациялардын баштапкы этаптарында көп эле кездешет. Жалпы дүйнө
элдеринин баарын суктандырган «Грек цивилизациясы» (1994, М., 1994) аттуу үч томдук илимий китептин автору француз
окумуштуусу Андре Боннар да анын байыркы башаттарын көркөм сөз өнөрүндөгү адам инсанын өзүн өзү калыптанып
калган канондордон сырткары өнүктүрүүгө түрткү дүрмөт берген өрнөктүү образдар-идеалдарды жараткан Гомердин
ишмердүүлүгү менен байланыштырып кароого болорун баса белгилеп кеткен. Чындыгында эле Гомер «Илиадада» Ахиллес
жана Гектордун образдары аркылуу инсандын жекече көз караштык позициясын өнүктүрүү жаатындагы педагогикалык
маданияттын түптөлүшүнө, өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн. Ошол үчүн Платон «Мамлекет» деген эмгегинде аны турмуштун
туура жолуна салуучу нускалар деген жалпыга жайылган көз карашты ырастоо менен «…акын Элладаны тарбиялаган» деп
жазган. Адамдар гректер турмушу үчүн тутка болоорлук эреже-нормаларды Гомердин чыгармаларынан таап, аларды
үйрөнүп, тарбияланышкан.
Көркөм адабият педагогикалык билимдердин булагы, тарбиялоонун таасын каражаты катары улуу философпедагогдордун эч кимисин кайдыгер калтырган эмес. Алсак, орус элинин улуу педагогу К.Д. Ушинский «Ар бир эл
адабиятында өз түшүнүктөрүнө жараша адам кандай болуш керек деген ишенимдерин туюнтат», - деп белгилеген. Улуу
педагог андан ары «уламыштар, поэзия, адабият – алардын тарыхый турмушунан жаралгандардын баары алардын чыныгы
мектебин түзгөн», - деп жазган [8, 218]. Улуу педагогдун бул ойлору кыргыз элинин салттуу педагогикалык маданиятына да
таандык деп айтууга негиз бар. Анткени, кыргыз элинин салттуу тарбия маданиятынын тарыхында көркөм сөз мурастары
адамды турмуштун туура жолуна салуу боюнча билим жана тажрыйбалардын эң башкы, эң таасирдүү булагы жана
каражаты катары кабылданган. Салттуу кыргыз коомунда таалим нускалар көркөм сөз үлгүлөрүндө катталып сакталып,
ошол каражаттар аркылуу таралып ишке ашып келген. Үчүнчүдөн, алар дүйнөнү сүрөткердин көзү менен көрүп, жүрөгү
менен кабылдап, балдар үчүн элдик оозеки чыгармалардын үлгүсүндө көркөм дөөлөттөрдү жаратууну педагогикалык
чыгармачылыктын өзгөчө компоненти катары карашкан. Азыркы коомдук практикадагы адабияттын таанымдык жана
тарбиялык функциясы жөнүндө сөз кылганда эки тенденция ачык баамдалат.
Биринчиси, бир эле мезгилде дүйнөнү сүрөткердин жана педагогдун көзү менен көрүп, жүрөгү менен кабылдап
адабият аркылуу татаал педагогикалык идеяларды жана кубулуштарды жеткирүү тажрыйбалары. Мунун классикалык
үлгүлөрү катары, Ж.Ж. Руссонун «Эмиль же тарбиялоо жөнүндө», И.Г. Песталлоцинин «Ак куу ыры», А.С. Экзюперинин
«Кичинекей ханзаада», А.С. Макаренконун «Педагогикалык поэма», А. Гайдардын «Тимур жана анын командасы»,
Корней Чуковскийдин «Экиден бешке чейин» жана башка чыгармаларын кошууга болот.
Экинчиси, көркөм адабият бардык коомдук илимдердин өкүлдөрү тарабынан кадыресе баалуу таанымдык булак
катары колдонулуп келет. Алсак, таанымал тарыхчылар В. Плеханов, Ключевский, Н.И. Костомаров, Н.П. Драгомановдор,
психологдор Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.В. Страхов, Б.М. Теплов, В.П. Зинченколор өз эмгектеринде көркөм
адабиятты булак катары кеңири колдонушкан. Ал эми көркөм адабиятты педагогикалык болмушту изилдөөнүн булагы
катары кароонун илимий-теориялык негиздери М.М. Бахтин, Г.Н. Волков, А.С. Роботова, Э.А. Абдулатипова сыяктуу
окумуштуулардын эмгектеринде каралган. М.М. Бахтин көркөм адабияттын адамды тарбиялоо маселесин атайын жанр
катары кароону сунуштап «роман тарбия» деген терминди илимий активге киргизген [2].
Көркөм адабиятта педагогикалык кубулуштардын дээрлик бардык аспекттери камтылат. Көркөм чыгармаларда
педагогикалык болмуштун идеалдуу объекттеринин жалпы конкреттүү кырдаалдары талдоого алынат. Жазуучунун
педагогикалык болмушка карата субьективдүү мамилесинин билдирилиши каралып жаткан маселенин илимий
таанымдарынын чектерин байытат жана кеңейтет.
Окумуштуулардын пикирлерине таянуу менен көркөм адабияттын педагогикалык кубулуштарды таануунун булагы
катары кароого мүмкүн болгон төмөнкүдөй касиеттерин бөлүп көрсөтүүгө болот:
- жанрдык табияты (санат, насыят, үлгү ырлары, тарбия романы ж.б.);
- мазмунда камтылган педагогикалык болмуш чектери (мектеп, мугалим, окуучу, окуу процесси, балалык, үй-бүлө,
теңтуштар чөйрөсү ж.б.);
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- окурмандын чыгарманын өзөктүү идеялары боюнча ой санаасы, суроолору (Инсан кантип, кандай таасирлердин
алдында адам катары калыптанды? Каармандын өз тагдырын жаратуучу, өзүн өзү тарбиялоочу нускасы эмнеде?
Үй-бүлөнүн тарбиялык маданияты эмнеге негизделген жана ал өз заманына шайкеш келеби?);
- тема (окутуу жана тарбиялоонун формалары, тарбиялоо ишиндеги кризис, устат-шакирт катышы, муундар ортосундагы уламалуулуктун диалектикасы, айыл маданияты жана балдар дүйнөсү, мезгил жана мугалим; өрнөк мугалим, өрнөк окуучу, нускалуу ата-эне ж.б.).
Арийне, жогоруда саналгандар көркөм адабиятта чагылдырылган педагогикалык болумуштун өтө эле үстүңкү катмарындагы маселелер. А чынында, педагогикалык болумушка кандайча турмуштун өзүндөй чексиздик мүнөздүү болсо,
көркөм адабияттагы педагогикалык маселелердин ченем-чеги да, окуу китептерде орун алган схематизмдерге салыштырмалуу алда канча ар тараптуу.
Ата мекендик педагогикада көркөм адабий чыгармаларды педагогикалык булак катары изилдөө маселеси А. Муратов,
С. Байгазиев, С. Рысбаев, Р. Курманходжаева, А. Алимбековдордун эмгектеринде орун алган. Коюлган маселенин алкагынан анализге алынган изилдөөлөрдүн маанилүүлүгүн жана баалуулугун белгилебей коюуга болбойт. Бул өңүттөгү илимий
ойлордун көбү Ч. Айтматовдун чыгармачылыгынын тегерегинде айтылгандыгына карабастан маселенин табиятын түшүнүүгө өбөлгө болот.
Алсак, изилдөөчү А. Алимбеков “Адабият менен педагогиканын ортосундагы мындай өтмө катар байланыштар педагогика илими менен профессионалдык жазма адабият түптөлгөндө деле токтоп калган жок. Адам тарбиясынын көп кырдуу татаал
кубулуштары тууралуу атайылап чыгарма жазып бир эле мезгилде педагогикалык билимдерди байытууга реалдуу салым
кошкон жазуучулар деле жок эмес”, - деп жазат [1, 134]. Ошону менен бирдикте автордун пикиринде “...көркөм адабияттын
таалим-тарбия үчүн жугумдуулугу ар бир жазуучунун өнөрканасынын өзгөчөлүгүнө, даанышмандык дараметине жараша ар
түрдүү деңгээлде чындыкка айланып келет. Ушул ыңгайдан алып караганда Ч. Айтматовдун чыгармаларынын таалим-тарбия
сабактары көп кырдуу жана терең. Алп жазуучунун чыгармаларын педагогикалык мерчем менен тыкыр окуган адам анын ар
бир повестинен, романдарынан ириде адамзаттын улуу даанышман таалимчиси, насаатчысы Ч. Айтматовдун адам уулун адам
кылууга багытталган ийги тилектеринин, ой-санаааларынын, чаалыкпас чакырыктарынын жандуу демин айныбай туя алат.
Эгерде таалим-тарбияны инсандын дүйнө таанымында, ойлоо багытында пейилинде, ишенген нарк-нускаларында кандайдыр
бир өзгөрүш, өнүгүш жаратуучу дөөлөт катары карасак, анда Айтматовду мына ошол дөөлөттөрдү жаратууга, өнүктүрүүгө
өлчөмсүз эмгек сиңирген ХХ кылымдын эң таасирдүү, эң улуу таалимчи педагогу деп айтууга да толук негиз бар” [1,134].
Көркөм адабиятты таалим-тарбия билимдеринин булагы катары изилдөөдө А. Муратовдун «Көркөм адабий
тексттердеги элдик педагогикалык ойлор жана аларды окутуу процессинде интерпретациялоонун илимий-методикалык
негиздери (Ч. Айтматовдун чыгармаларынын мисалында)» аттуу докторлук диссертациясы (2010) жана ошондой эле
«Айтматов – жазуучу этнопедагог» (2006) аттуу эмгеги өзгөчө орунга ээ.
А. Муратовдун пикиринде «Ч.Айтматов көп чыгармаларында элдик тарбиялоонун, таалим берүүнүн нускаларына
таянып, аларды чыгармаларынын структурасына, образдар системасына аралаштырат жана дал ушунусу менен өзүн накта
улуттук жазуучу катары демонстрациялайт. Эгерде жазуучунун бүтүндөй бир чыгармасын боз үй деп эсептесек, ошонун
кереге-ууктары ар түрдүү булактардан куралат. Бир булагы – элдик таалим-тарбия салттары. Ушундай таалим-тарбиялык
салттарды чыгарманын көркөм-эстетикалык курамынан алып салсак, анда жанагы боз үй шалдырап күбүлүп түшөт» [4, 34].
Биздин пикирибизде А. Муратов көркөм адабиятты этнопедагикалык өңүттө изилдөөнүн методологиялык тажрыйбасын таасын көрсөтө алган. Ал Ч. Айтматовдун жазуучу-этнопедагогдук феноменин ачып көрсөтүү үчүн анын көркөм
өнөрканасындагы төмөнкүдөй бөтөнчөлүктөрдү бөлүп көрсөтөт: кылымдардан бери оозеки айтылып келген элдик адабиятты (фольклорду) көркөм чыгармаларында идеялык-эстетикалык максатын ишке ашыруу үчүн аракеттенип, ошол фольклорду таалим-тарбия берүүнүн бир булагы катары атайын максат менен пайдаланат; элдин көркөм чыгармаларга кирбей, жөн
гана жакшы-жаман катары айтылып келген таалим берүүчү иш-аракеттерин, этикалык түшүнүктөрүн автордук баяндоолордо жана каармандардын речинде, ишмердүүлүктөрүндө чагылдырат; калктын таалим-тарбия берүүчү дидактикалык максатта айтылып келген нуска сөздөрүн – макал-ылакаптарын, санаттарын, табышмактарын поэтикасына киргизет [4, 38].
Педагогикалык болмуш кыргыз жазуучуларынын чыгармаларында да кеңири диапозондо орун алган. Аларда адам мүнөзү, жакшы жана жаман адам, мугалим, мектеп турмушу, үй бүлөнүн педагогикалык баалуулуктары, ата-энелердин, улуулардын тарбиялык нускасы, тажрыйбалары, педагогикалык кубулуштарды чечмелөө багытындагы эдик акылмандык сыяктуу көптөгөн маселелер автордук субъективдүү мамилелердин контекстинде чечмеленген.
Алсак, Төлөгөн Касымбековдун “Келкел” романында Курманжан датканын насааты катары берилген адам типтери туралуу көз караштар азыркы психологиялык-педагогикалык билимдерди кадыресе толуктоого жарамдуу.
Элинин коопсуздугу, жарык келечеги үчүн балдарынан айрылган Курманжан аларга жаны ачышып, туугандарынын
жасаган чыккынчылыктарына жүрөгү сыздап отуруп көзүнө жаш тегеренип, өзүн араң тыйып жанында ойноп отурган
неберелери Азиз менен Кадырга күнүгө айтчу өмүр, өлүм, адамдын баасы, арам деген эмне, адал деген эмне, оң менен терстин
жана ак менен каранын айырмасын, жарыктык дүйнөнүн үзүрүн кандай сезүү, түшүнүү жөнүндө накыл кеп айтат. Ал
неберелеринин эл катарына кошулуп, абийир, адилет тутунуп, уккан сөзүнүн бирин болбосо башкасын эсине тутуп, чоң
энесинин айткан даанышман сөздөрүн келечектеги өмүр жолунда акыл казынасы, пайдаланар көмөкчүсү катары колдонушар
бекен деген үмүт менен наристелерге кайрылып, дүйнөнүн оомалуулугу, тагдырдын жана адамдардын акылына жараша ар
түрдүүлүгү жөнүндө мындай дейт: «Өз акыл чөйчөгүнө жараша ар бир адамзааданын оозунан сөз чыгат, колунан иш келет.
Кемисе кемийт, бирөө да акылды ашырып, көбөйтүп алмакчы болуп да, не ашырып, не көбөйтүп ала албайт – чөйчөгүнөн
ашып төгүлөт..."[7, 341]. Бул кырдаалдан кадимки эне-педагогдун турмуштук илим тажрыйбасын көрүүгө болот. Адамдарды
кылык-жоругу, адамдык сапатына жараша бир нече топко бөлүп көрсөтөт. "Бир түркүн адамзаада бар – көрө албас – теңирим
анын колунан келерин чактоо кылып, а каалоосун, алкын өтө чоң кылып – куураткан. Кара жанын карыштап, колунан келбес,
алы жетпес ишке жулунат – теңирим буйрубаган соң, эптей албай жыгылат...."
Экинчи типтеги адамдар адамдарды "күн тийген жердин чоросу" деп белгилеп, төмөндөгүдөй оюн билдирет: "Бир
түркүн адамзаада бар – келкелиң менен кошо келет – кабагын жаркылдатып, коюңду союп, казаныңды асып, көңүлүңдү
жамдап багыңа, табагыңа кошулат, а кеткетиң байкалып, башыңа кара булут айлана баштаган чакта аны таламандын тал
түшүндө сыйпаласаң таппайсың – бир убакта те башка "күн тийген" жакта башка бирөөнүн күйүп турган отуна алаканын
кактап, аны баягы сени мактаган сөз менен мактап, сени ушактап, анын жылуу күнүнө суу канатын жайып курганып, жан
багып отурганын көзүң чалат. Үчүнчүсү – өз максатын туу туткан, көңүлү тойбогон ач көз, даңктын артынан түшүп, досторун
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тепсеп кетүүдөн тайманбаган адамдар. Алар«... бейбапа дүнүйө издейт, калпыс да болсо мейли, жортуулчу сымал жан
тынымын көрбөй күн ката даңк кууйт, өңкөй суукту жолдош кылат, бирок ал топуксуз – сукка кешик арттырбай тымызын
чабат, жалгыз алат. Эки жагын каранбайт – жол жолдошу сууга агып, өзү калат. Бу жолукса аттын башын бура тарт..."
Төртүнчү топтогулар – баарына ыраазы болуп жашаган, бирөөнүн эсебинен жан бакпаган, өз күчүнө, ак эмгегине таянып,
көңүлү тынч уктаган каниетчил адамдар. Алар «....топуктуу, колдо барына ыраазы, адамчылыгына шүгүр, уйкусу тынч. Топугу
жугат – бу тар дүйнө кең болот..." деп айтат. Элибизде топук деген түшүнүк калыптанган жана ал токтонуу, тыюу дегенди
билдирип, топук кылуу деген сөз айкашы менен берилет. Ал эми топуктуу адам деп өзүн өзү тыя билген, бар нерсеге каниет
кылган жана токтоо мүнөз адамды аташкан. Бешинчи типтеги адамдарга бирөөнүн жакшылыгына көз артпастан, тескерисинче
чын дилден кубанган, жардамга муктаж болуп турган адамды көргөндө колун узаткан ак ниет адамдар кирет. Алар жөнүндө
Курманжан төмөндөгүлөрдү айтат: "Дагы бир түркүн адам кездешет – өзү келип ыкташпайт, өзү жагынып сырдашпайт, жакшы
болсоң, ишиң илгерилесе ал өзүнчө тең берип ыраазы, сырт жүрөт. Качан бир башыңа мүшкүл түшкөн чакта түз келип көңүл
сурап, көмөгүн аябайт, акылашпайт. Сырттан дейт мындайды, достошсоң да, касташсаң да сырттан менен болмок абзел –
кадырыңды билет, бөөдө арам өлтүрбөйт...". Элибизде бир гана коркпос, тайманбас, күчтүү, эр жүрөк адамдар эмес,
жанындагы жолдошун урматтай билген, арам иш жасабаган, кадырлуу адамдарды да сырттан деп коюшат. Чын-чынына
келгенде көркөм чыгармадагы бул жагдай педагогикалык болмушту таануу жагынан эки мааниге ээ. Биринчиси, жаш
муундарды эл ичинде калыптанган адам типтери тууралуу салттуу психологиялык билимдер менен, экинчиси Курманжан
датка сыяктуу чоң энелердин тарбиялык нускасынын салттары менен тааныштырат. Ошол эле чыгармадагы төмөнкүдөй
эпизод да элдик педагогикалык маданиятты образдуу таанууга өбөлгө боло алат.
Курманжан датка жада калса оюн ойноодо да тийиштүү эрежелердин бар экенин унутпай, коюлган чектен чыкпай
ойноо керек экенин айтып ал мындай дейт:
«- Оюн эрежеси баарыга тең. Муну билесинби, Азиз?
- Билем.
- А түзүк! Үстөмдүк көрсөтпө, кычымдык кылба, оюн тартибин башкалардан да сен бекем сактап ойно, а бирөө бузса дароо
как. Ушул бала күнүңдө оюн тартибин сактабаган кийин эрезеге жеткенде адилеттик дегенди сезбей, ал үчүн аттап өтпөй турган
бир дагы кыйын босого жоктой болуп, ээнбаш, бейбаш өсүп калат. А кычымдык карөзгөй кылат. Бар, этият бол" [7, 341].
Дал ушундай акыл-насаат, таасын тажрыйбалардын негизинде гана кыргыздарда оюн бир гана ден соолукту чыңдоо
эмес, балдарда акыйкаттык, калыстык, чыдамкайлык, толеранттуулук сыяктуу кишилик касиеттердин түптөлүшүнө өбөлгө
болуп келген.
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КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ – КАК ОБЪЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ
Такырбашова Г.К.
Такырбашова Гүлзамира – старший преподаватель, НГУ им. С. Нааматова, г. Нарын.
Аннотация. Данная работа посвящена использованию комнатных растений в реализации натуралистической компетенции современных учеников. Кроме того, в работе представлен список растений, которые необходимы не только для озеленения учебных аудиторий, но и для практического использования.
Ключевые слова: биология, комнатные растения, компетенции, наблюдение, опыт, урок, учебный процесс.
В наше время актуальность комнатных растений не снижается, а наоборот возрастает. Учреждения образования, работа, дом – это то пространство, в котором мы проводим большое количество времени, оно организовано так, чтобы было
интересно учиться, работать и жить. Зелень и свежесть растений всегда придают уют, вносят яркую живую ноту в любой
интерьер, который без них кажется скучным, однообразным, лишенным индивидуальности. Правильно подобрать растение
и создать для него подходящие условия – задача не из легких. Озеленение помещения требует определенных навыков и
знаний, приложения немалых усилий и затраты времени.
Изучению подлежали комнатные растения следующих порядков: Полиподиевые, Схизейные, Перцевые, Гвоздикоцветные, Мальвоцветные, Молочайноцветные, Тыквоцветные, Верескоцветные, Камнеломкоцветные, Рутоцветные, Гераниецветные, Кисличноцветные, Розоцветные, Зонтикоцветные, Ясноткоцветные, Лилиецветные, Спаржецветные, Амариллисоцветные, Злакоцветные, Коммелиноцветные, Осокоцветные, Имбирецветные, Арекоцветные, Пальмоцветные, Аронникоцветные и др. [1, с. 313-315].
Комнатные растения не только служат украшением кабинетов, учебных аудиторий, но и являются практическим материалом для изучения биологии и биологических дисциплин. Использование живых объектов необходимо при проведении
лабораторных работ и демонстрации некоторых биологических закономерностей. При правильном использовании натуральных объектов в сочетании с прочими средствами обучения происходит активизация детей [1, 204].
В таблице 1 представлены темы уроков и примеры растений, которые необходимо использовать при их изучении.
Учащимся можно предложить приготовить и рассмотреть микропрепараты органов некоторых комнатных растений. Проведение этих опытов способствуют углублению знаний о клеточном строении органов растений, а также выработке умений и
практических навыков приготовления микропрепаратов и изучения их под микроскопом.
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Таблица 1 – Комнатные растения, используемые на уроках биологии при изучении строения растительных клеток и
тканей
Тема урока
Растение, орган, часть органа
Цель использования
Клеточное строение расти- зебрина (Zebrina), традесканция (Tradescantia) – крою- приготовление микротельного организма
щие и железистые волоски листа,
препаратов
Органоиды
растительной гемантус (Haemanthus) и дримиопсис (Drimiopsis) – приготовление микроклетки, движение цитоплаз- клетки эпидермиса листа,
препаратов
мы (циклоз)
элодея канадская (Elodea canadensis), традесканция
(Tradescantia), пеларгония (Pelargonium), элодея (Elodea)
– клетки эпидермиса листа, бальзамин комнатный
(Impatiens sultanii)
Запасные вещества и вклю- бегония (Begonia), купена (Polugonatum)
приготовление микрочения растительной клетки
препаратов
Особенности строения кле- бальзамин комнатный (Impatiens sultanii), пеларгония приготовление микроток растительных тканей
крупноцветковая (Pelargonium grandiflorum), алоэ древо- препаратов
видное (Aloe arborescens), бегония королевская (Begonia
coralline), молочай ребристый (Euphorbia obesa)
Также при изучении вегетативных органов растений применение комнатных растений просто необходимо – это позволит учителю активизировать учебный процесс и через систему методических приемов способствовать усвоению учащимися
сложного теоретического материала, пониманию его практической значимости [3, 56].
Комнатные растения, используемые на уроках биологии при изучении вегетативных органов растений:
1) тема урока: «Корень», для изучения корневого чехлика и корневых волосков можно использовать черенки традесканции, укорененные в воде или влажном песке;
2) тема урока: «Корневое давление» для изучения корневого давления используются черенки пеларгонии, бальзамина,
плюща;
3) тема урока: «Видоизменения корней», воздушные корни удобно изучать на воздушных корнях монстеры, клубневидные корни демонстрируют, использую хлорофитум;
4) тема урока: «Типы корневых систем», мочковатая корневая система рассматривается с использованием таких видов
комнатных растений, как гаворция шахматная, эухарис обыкновенный, гиппеаструм гибридный, стержневая – фикус, плющ,
комнатный перец;
5) тема урока: «Лист», простые листья изучают на растениях: колеус, эписция, сложные - ройциссус;
6) тема урока: «Строение листа», фикус, бегония, пеларгония, бальзамин, аспидистра – черешковые листья, сидячие у
амариллиса и кливии, влагалищные – у традесканция, алоэ, лист с прилистниками – бегония;
7) тема урока: «Формы листа», линейные:листья драцена, кливия, амариллис, овальные листья- фикус, калатея, ланцетные листья- сансевьера, лигуструм, яйцевидные листья – фуксия, пальчатолопастные листья – плющ, абутилон, инжир,
перистораздельные листья – пеларгония душистая, непарноперистосложные листья – финиковая пальма, роза;
8) тема урока: «Видоизменение листьев», вайи – аспарагус, щитовник мужской, эхинопсис, акантокалициум – колючки;
9) тема урока: «Листорасположение», очередное: традесканция, пеларгония, супротивное: бриофиллум, жасмин, фуксия, мутовчатое – элодея; листовая мозаика- плющ, колеус;
10) тема урока: «Жилкование листа», сетчатое: колеус, фикус, дуговое – аспидистра, традесканция, параллельное драцена, амариллис, циперус, юкка, кливия, гиппеаструм, перистое – диффенбахия, аукуба;
11) тема урока: «Внутреннее строение листа», хорошими объектами для изучения являются: амариллис, традесканция,
кливия, пеларгония, фикус, монстера;
12) тема урока: «Стебель. Видоизменение побега», прямостоячие стебли у фуксии, бальзамина, фикуса, ползучие стебли у традесканции, сциндапсуса, цепляющиеся – циссус, пассифлора, усы – камнеломка, хлорофитум, валлиснерия, травянистые стебли – бегония, катарантус, одревесневающие стебли – гибискус, фикус, клубни имеются у глоксинии, хлорофитума, аспарагуса, луковицы – у амариллиса, эухариса, гемантуса, кливии, корневище характерно для – нефролеписа, аспидистры, сансевьеры, драцены [4, 56-60].
Комнатные растения необходимы при изучении процессов, происходящих в растительном организме, в раскрытии механизмов изменений, которые могут иметь место быть под воздействием окружающей среды (таблица 2).
Таблица 2 – Использование комнатных растений при изучении физиологических процессов у растений
Тема урока
Название растения
Транспирация
пеларгония, колеус, фуксия, монстера, алоказия
Листопад
инжир, бальзамин, фуксия, молочай
Фотосинтез и дыхание
пеларгония, фуксия, элодея
Водообмен и минеральное питание
бальзамин, колеус, плектрантус
В таблице 3 представлена информация об использовании комнатных растений при изучении особенностей размножения.
Таблица 3 – Использование комнатных растений при изучении размножения растений
Тема урока
Название растения, способ размножения
Вегетативное размножение растений
размножение стеблевыми черенками: фуксия, зигокактус, традесканция,
пеларгония,бальзамин, колеус, монстера, циперус, бегония, фикус, алоэ,
абутилон, жасмин, драцена
размножение отводками: плющ, традесканция
размножение усами: хлорофитум, камнеломка
размножение отпрысками: гавортия, кала, хлорофитум, алоэ
размножение делением куста: циперус, аспарагус, аспидистра, хлорофитум
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Семенное размножение растений
Искусственное опыление растений

размножение листовыми черенками: глоксиния, бегония, сансевьера,
сенполия
размножение листовыми выводковыми почками: бриофиллум, костенец
живородящий, толмия
размножение луковицами: амариллис, гемантус, панкрациум, эухарис,
зефирантес
прививка: разные виды кактусов, сирень к лигуструму
плоды и семена: лимон, гранат, финиковая пальма, амариллис, кактус
опыление растений: амариллис, гемантус, кливия, бегония

Наиболее часто комнатные растения применяются при изучении тем «Прорастание пыльцы», «Цветок и его строение»,
«Соцветия» – таблица 4.
Таблица 4 – Использование комнатных растений при изучении генеративных органов
Тема урока
Название растения
Примечания
Прорастание пыльцы
Кливия, амариллис
опыт ставится за 1-1,5 ч до урока
Строение цветка
зефирантес обыкновенный, панкраци- поперечные разрез пыльника, поперечный и
ум, кливия, амариллис
продольный срез семяпочки
Соцветие
бегония, пеларгония, кливия, колеус, разнообразие соцветий
камнеломка, спатифиллум, зигокактус, гиппеаструм, диффенбахия
Комнатные растения широко применяются на уроках в старших классах, при изучении ботаники и общей биологии.
Живой объект вызывает интерес у учащихся, активизирует их познавательную деятельность, а старшеклассникам позволяет
закрепить теоретические знания и развивать практические умения и навыки. Ниже представлены темы уроков и растения,
которые необходимо применять при их изучении, а также даны примечания:
1) тема урока: «Эволюционное учение», растения, которые впервые описал К.Линней: иглица колючая, камнеломка
отпрысковая, валлиснерия спиральная,агава американская, алоэ расписное, лавр благородный;
2) тема урока: «Вид. Критерии вида», морфологический критерий можно изучать на таких примерах, как – традесканции виргинская, приречная, сеткрезия, каллизия, хлорофитум;
3) тема урока: «Изменчивость ненаследственная», бальзамин, традесканция, пеларгония выращиваются в разных условиях из черенков;
4) тема урока: «Изменчивость комбинативная», бальзамин – изучение окраски листьев, цветков;
5) тема урока: «Искусственный отбор», многообразие сортов рассматривается на примере амариллиса, пеларгонии,
сенполии, бальзамина;
6) тема урока: «Внутривидовая борьба за существование», колеус, бальзамин, пеларгония;
7) тема урока: «Гомологичные органы», видоизменения побегов и листьев – циссус (усики), иглица (филлокладии) аспидистра (корневище), амариллис (луковицы) кактусы (колючки, стебель);
8) тема урока: «Аналогичные органы», циссус, плющ (видоизмененные корни, видоизмененные листья);
9) тема урока: «Рудиментарные органы», аспидистра, иглица;
10) тема урока: «Биогенетический закон», проростки кактусов – у проростков кактусов развиты две семядоли;
11) тема урока: «Экологическое видообразование», зефирантес – засушливые местообитания, имеется период покоя,
эухарис – растет в пойме р. Амазонки, не имеет периода покоя;
12) тема урока: «Географическое видообразование», родина Амариллиса – Африка, родина кливии – побережье юга
Африки, ареалы отделены горами;
13) тема урока: «Конвергенция», класс двудольные, семейство кактусовые, рипсалис; класс двудольные, семейство
молочайные, молочай, агавы, алоэ;
14) тема урока: «Дегенерация», у спаржевых (иглица, аспарагус) листья редуцированы, а функцию фотосинтеза выполняют филлокладии – видоизмененные листья.
Если обобщить перечень комнатных растений необходимых для организации лабораторных работ, то наиболее универсальными оказались: пеларгония, традесканция, кливия, алоэ. Лабораторные работы имеют большое значение, как в
учебном и воспитательном процессах, так как позволяют осуществить деятельностный подход и гуманизацию процесса
обучения.
Заключение.
Комнатные растения в школьном курсе позволяют ученикам освоить важные приемы и трудовые навыки по уходу за
ними. При выполнении лабораторных работ школьник совершенствует свои умения и навыки работы с растениями, которые используются как демонстрационный материал для постановки опытов, а также служат средством наглядности при
изучении тем урока.
Работая с комнатными растениями, учащиеся усваивают важнейшие приемы и трудовые навыки по уходу за ними, пересадке и размножению их. Эти приемы могут оказаться полезными в повседневной жизни, а возможно, и в будущей профессии.
Комнатные растения являются частицей живой природы, которую человек стремится перенести в свое жилище.
В настоящее время стремление человека к общению с природой заметно возрастает. Если школьник начинает увлекаться выращиванием комнатных растений, то у него обязательно появляется стремление узнать о них как можно больше:
откуда происходят эти растения? Каковы условия их жизни на родине? Какие условия необходимо создать для их лучшего
произрастания в помещении? Задача учителя - поддержать любознательность ученика, подсказать, как найти ответы на интересующие его вопросы. Это будет способствовать формированию у школьника потребности в приобретении новых знаний. Интерес к комнатным растениям, познание их жизнедеятельности могут развить стремление познания разнообразия
живой природы, желание стать ее другом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ, КАК ОСНОВА ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Таштанкулова Ж.Ж.
Таштанкулова Жеңишкүл Жээнчороевна – ст.преподаватель, НГУ им. С. Нааматова, г. Нарын.
В Кыргызской Республике произошли большие социально-экономические и демократические преобразования, связанные со становлением и развитием суверенного государства, открытого общества в рыночной экономике. Суверенному государству нужна соответствующая система высшего образования. Это нашло отражение в Законе “Об образовании” [2] и государственных программах “Билим”, “Кадры ХХI века” и концепциях развития образованих [3], определивших задачи высшего образования по подготовке квалифицированных кадров.
В сязи с изменением целей образования, вызванных новой парадигмой в учебно-воспитательном процессе, требуется
коренная перестройка, и в содержании, и в технологии процесса образования и воспитания, начиная с раннего возраста.
В современном, сложном и быстро меняющемся обществе образование может быть адекватным лишь тогда, когда учитель знает социальный мир, из которого приходят его ученики, и для жизни, к которой их надо подготовить, а также, если
он может оценить большую часть своих действий с точки зрения их социальных результатов.
Однако постоянно выдвигаются новые проблемы, появляются свежие исследования в области педагогических и смежных с ними наук, которые приводят к резкому изменению взглядов на преподавание, что, в свою очередь, требует радикального обновления вузовского образования и непосредственно вузовского процесса обучения, направленного на повышение
качества и эффективности подготовки специалистов. Причем, необходимо не только обновление содержания и методов
обучения и воспитания, но изменяющемуся Кыргызстану необходимы высокопрофессиональные кадры, креативные люди,
которые смогут жить и работать в новых условиях, а для этого нужно системное воспитание, самообразование личности,
направленное на соответствие с организованным образованием.
Сегодня проблемы образования стали актуальнейшими проблемами мирового сообщества. С образованием человечества связывают перспективы своего существования в ХХI веке. В Кыргызстане всегда придавали особое значение образованию. Обновление образования – глобальный мировой процесс современности, неотъемлемая часть кардинальных общественных перемен. Обновление системы школьного образования, его состава, этапов, основных структур, условий успешного протекания учебного процесса представляется важнейшей социально-педагогической проблемой современности.
Сегодня образовательный процесс Кыргызстана полон разнообразных попыток создания условий для развития личности в соответствии и ее запросами и возможностями. За последние десятилетие произведено много изменений. Эти изменения произошли в содержании образовательных программ, технологий обучения, форм и методов управления. Появились
инновационные школы, гимназии, лицеи, авторские школы, обеспечивающие широкую дифференциацию и качественный
уровень образования. Получило распространение профильное обучение, углубляющее познания учащихся в тех областях, к
которым они чувствуют призвание. Особый интерес вызывают перестройка педагогического мышления, переориентация
педагогической деятельности на новый тип обучения, который призван улучшить качественный результат. Ведущие ученые
Кыргызстана говорили и говорят о том, что образование есть путь к лучшей жизни. Академик Т.Койчуев отмечает:
“...возрождение чувства национального достоинства, патриотизм и единство должны стать той духовной определяющей
основой, которая рождает здоровое национальное честолюбие и отсюда горячее стремление к интеллектуальному и образовательному взлету, профессионализму, трудолюбие”.
В это время с особой силой обозначились противоречия перехода республики на механизмы рыночного хозяйствования, которые были кризисными явлениями экономического порядка. Наиболее ярко они выразились: в дефиците учебновспомогательной литературы нового образца; в неподготовленности массового учителя для работы в современных условиях; в сокращении доступности образования для детей из бедных слоев населения, а также в недостатке финансирования
бюджетной сферы со стороны государства.
Проблемами стандартизации; изменением содержания образования; новыми видами воспитательной работы; укреплением национальных традиций в образовании; обобщением опыта инновационной деятельности в образовательновоспитательных учреждениях с современными видами оценивания учебных достижений учащихся занимались Мирошниченко Л.П., Байгазиев С.О., Бекбоев М.Р., Иманкулова М.Т., Кибардина Л.П. и другие.
Мир развивается через инновации. Появление новых источников энергии, внедрение достижений генетики, использование электронно-вычислительных средств – все эти и другие новшества внедряются в современную жизнь.
Однако, рождение новых педагогических форм и методов не будет эффективным без изменения отношений между
учителем и учащимися, преподавателем и студентами, воспитателем и воспитанниками. Основным недостатком образования остается учебно-дисциплинарный подход к обучаемым.
Учитель (преподаватель) должен выполнять программу, а ученик (студент) усваивает программый материал, в их отношениях, отметка-это критерий взаимопонимания.
Сегодняшняя система образования должна отличаться не только обновленным содержанием и современными технологиями, в ней должны быть и современные отношения, основанные на сотрудничестве и на принципах личностноориентированной педагогики.
Именно сотрудничество есть та форма отношений, в которой ученик (студент) чувствует себя равным, взрослым. Проблему учебного сотрудничества изучали педагоги-новаторы, и Ш.А. Аманашвили в советское время разработал и обобщил
теоретические сведения по вопросам сотрудничества.
Сотрудничество ставит детей в позицию взрослого, что усиливает мотивацию к учебным успехам. Взаимообучение,
благодаря которому ребенок осваивает не только детскую, но и взрослую сторону школьных отношений, открывает новые
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потенции в его развитиии: из позиции взрослого, обучающего в другого, менее знающего и менее умелого. Модель “ребенок-учитель” получает возможность освоить не только исполнительскую, но и контрольно-оценочную часть совместного
действия, обычно закрепленную за взрослым.
Рождение новой мысли, догадки, вопроса совершается также в ситуации сотрудничества, но это сотрудничество совершенно иного рода, отличное от несимметричного, иерархического отнощения ученика и учителя, незнающего и знающего. Знание не только транслируется сверху вниз, от учителя к ученику, (преподавателя к студенту) в готовом виде, знание
может быть порождено самостоятельной работой мысли.
Благодаря взаимообучению каждый ребенок получает возможность овладеть репродуктивной деятельностью по усвоению готовых знаний, умений и навыков как с позиции ученика (студента)-реципиента знаний, так и с позиции учителя (преподавателя). Великий ученый В.К. Дьяченко утверждал, что метод взаимообучения в парах сменного состава действительно
помогает каждому ученику (студенту) реализовать свои возможности. Учебное сотрудничество, совместное решение с учащимися (студентами) новых задач, организованное так, что позиции партнеров представляют разные противоречивые стороны обсуждаемой проблемы.
Сотрудничество на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопоминанию, взаимодействию, к совместному решению общих и значимых проблем для каждого участника. В ходе диалогового
обучения учащиеся (студенты) учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работы, применются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными источниками информации,
используются творческие работы. Главное, что все это развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в
команде, учит прислушиваться к мнению своих товарищей. Также снимается нервная нагрузка, а что дает возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы по темам занятий.
Многих к размышлениям зовет сегодняшняя жизнь.
В школах, вузах, преподаются многие предметы, но нет главного: науки о том, как жить и вести себя в человеческом
обществе. Уровень воспитанности нашей молодежи низок, о культуре и нравственности наша молодежь не думает. Учебные
заведения не справляются с проблемами нравственном воспитании, да и не по плечу им одним с этим справляться. Раньше
молодежь воспитывала семья, общественность, старейшины, героические примеры из жизни. Молодежи прививали чувство
совести, стыда перед людьми. Теперь даже семьи все более устраняются от воспитания. Среди молодежи насаждается дух
торжества, эгоизма. Фильмы пропагандируют насилие, эротику.
Коренная перестройка социально-экономических отношений поставила педагогов в более трудные условия. Но несмотря на все трудности, будущие педагоги должны нести культуру в массы, проводить интересные встречи, беседы, дискуссии, добиваться уважения к людям, милосердия, гуманного отношения к животным, затрагивать экологические вопросы,
проводить уроки нравственности, учить молодежь культуре общения, развивать ее духовные качества, бороться со сквернословием, хамством.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА ПЕДАГОГИКА БАГЫТЫНДАГЫ ОКУГАН
СТУДЕНТТЕРДИН ПРАКТИКАДАГЫ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Токонбекова К.Ч.¹, Джолдошева Н.Д.¹, Жоргоев Р.Т.³
Токонбекова Күлзат Чоюнбековна – т.и.к., доцент, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.;
Джолдошева Нестан Джолдошевна – окутуучу, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.;
Жоргоев Рахатбек Темиралиевич – окутуучу, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш..
Аннотация: Бул макалада эң негизги каралуучу маселелер, жогорку окуу жайлардагы студенттердин практика учурундагы компетенттүүлүгү. Ар бир курста өтүлүүчү практикага болгон көз карашы, калыптандыруусу, уюштурулушу. Сабак
өтүүдөгү кээ бир кыйынчылыктар ошондой эле, мугалимдик кесипти тандоодогу жыйынтык.
Ачкыч сөздөр: Компетенция, адаптациялык практика, профессионалдык-базалык практика, профессионалдык-профилдик
практика, профессионалдык-квалификациялык практика, баа.
Азыркы учурда окугандарга да жана окуткандарга да болуп көрбөгөндөй талап коюлууда. Жогорку окуу жайлары
өзүнүн системасы, иш тартиби, формасы жана окутуунун методдору аркылуу айырмаланып турат. Дүйнөлүк ааламдаштыруунун толкунунда коомубуздун учурдагы түзүлүшү, бизге жетип жаткан илимий техникалык жетишкендиктери менен
органикалык түрдө айкалыштырып өнүктүрүү өлкөдөгү маанилүү маселелердин бири деп эсептелип келет. Андай учурда
өлкөбүздүн терең жана татаал маселелерин чече билчү, анын өнүгүшүнө өз салымдарын кошо турган, тиешелүү тармактар
боюнча көптөгөн кадрларды даярдап өстүрүп туруу зарыл.
Студент жогоркуу окуу жайда өзү тандап алган кесиби боюнча канчалык жакшы окуган сайын, ал аны бүтүргөндөн
кийин, өлкөсүнө ошончолук пайда келтирээри анык. Окуу процесси менен адаптациялык, профессионалдык-базалык, профессионалдык-профилдик, профессионалдык-квалификациялык практикаларынан бөлөк, студенттердин өз алдынча окуп
калыптануусу менен эс алуу режимине, окуу жайларынын эле эмес, коомчулуктун да көзөмөлүндө болуп турушу маанилүү.
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Кыргызстандын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жаңы стандарттын негизинде жогорку окуу жайларда
практикалар төрт түргө бөлүнөт:[2]
- адаптациялык педагогикалык практика;
- профессионалдык-базалык практика;
- профессионалдык-профилдик практика;
- профессионалдык-квалификациялык практика.
Азыркы билим берүүдөгү кайсы көйгөйлөргө жана бүгүнкү күндүн кандай чакырыктарына компетенттүүлүк мамилеси
жооп бере алат [1, 3].
«Компетенттүүлүк» - өздөштүрүлгөн билимдердин, жөндөмдөрдүн реалдуу ишмердүүлүктө ишке ашырууга болгон
аракети катары түшүндүрүлөт [1, 3].
«Компетенция» - предметтердин жана процесстердин белгилүү чөйрөсүнө жана аларга карата сапаттуу продуктивдүү
ишмердүүлүгү үчүн зарыл болгон инсандын өз ара карым катнашта болгон сапаттарынын жыйындысын (билими, жөндөмү,
көндүмү, ишмердүүлүк жөндөмдүүлүктөрү) камтыйт [1].
1) Экинчи курстан баштап студент-практиканттар адаптациялык практика учурунда төмөндөгүдөй компетенттүү
жыйынтык алат:
 мектепте жаңы абалга калыптанууга;
 кесиптик ишмердүүлүккө тажрыйбага жана идеаларга калыптанууга;
 өздүк ишмердүүлүгүнүн сапаттуулугуна жооп берүүгө;
 университеттен алган теориялык билимин практикада колдонууга;
 сабакта кандай методиканы, форманы колдонууну аныктоого;
 мектептеги документтер менен иштөөгө;
 сабактын, класстык сааттын, ата-энелер чогулушунун пландарын түзүүгө.
 окуу-тарбия процессин уюштурууну түшүнүүгө.
Адаптациялык практиканын жыйынтыгында окуу-тарбиялык процесстин уюштурулушун мисалы физика предметинин
мугалимдик жоопкерчилигинин аткарылышына терең көз карашта байкоо менен тандап алган кесибин туура экендигин
билүүсү зарыл [4].
2) Үчүнчү курстан баштап студент-практикант профессионалдык базалык практика учурунда төмөндөгүдөй компетентүүлүккө ээ болот: [2]
а) окуп үйрөнөт:
 мугалимдер менен бирдикте нормативдүү окуу программалардын иштеп чыгуусун окуп үйрөнүү (окуу программасы, окуу планы, календардык, тематикалык, предметтик мугалимдин сабак өтүүдөгү планын;
 мисалы: физика предмети боюнча кабинетте таблицаларды, электрондук схемаларды, дидактикалык материалды колдоно билүү;
 мисалы: физика сабагы боюнча семинар, тегерек стол, дебат жана башкаларды окуу процесс менен айкалыштырып жетишүү;
 предмет боюнча класстан тышкаары жумуштарды аткаруу;
 түрдүү курактагы окуучулар мене ниш алып баруу;
 класс жетекчинин аткарган жумушун так аткаруу;
б) Катышат:
 дидактикалык материалдар менен даярдап өткөн предметтик мугалимдин сабагына;
 ар түрдүү сабактын планын түзүүгө;
 ар түрдүү формадагы класстан тышкааркы иштерди жана таанып билүүчүлүк калыптандыруусун
өркүндөтүүгө;
 класстык сааттарды жана класстан тышкаркы иштерди даярдоого;
 окуучуларга окуу материалдардын жетишпегендигине жардам көрсөтүүгө;
3) Төртүнчү курста профессионалдык-профилдик практика учурунда төмөндөгүдөй компетенттүүлүккө ээ болот: [2]
 сабактын планын түзүүгө;
 компетенттүү мамиленин негизинде ачык сабакка анализ берүүгө;
 мугалимдер коллективинде же окуучуга мүнөздөмө берүүгө;
 педагогикалык изилдөөнү кесипке калыптандырууга.
4) Төртүнчү курста профессионалдык квалификациялык практика учурунда кафедрадагы мугалимдердин жетекчилиги менен стандарт боюнча квалификациялык иш (мурунку дипломдук иш) бүтүрүүчү курстар жазышат. Убакыт ченемдери
(норма времени) боюнча квалификациялык иштерди алдын алуу коргоого сааттар бөлүнбөсө да, мугалимдер тарабынан
көзөмөлдөнөт да кафедра тарабынан коргоого сунушталат [2].
Жалпы 2-3-4 курстардагы өтүлүүчү практикаларды баалоону төмөндөгүчө аныкташкан.
Баа А «5» (95-100) бул баа менен балды алган студент практикант практика учурунда баардыгын тең так туура убагында тапшырылып өтүлгөн.
Баа А - «5» (90-94) бул убакта кээ бир күндөрү практикага барбаган, бирок белгилүү себептер менен,бирок калган
практикага тиешелүү документацияларды, тапшырмалардын баардыгын туура аткарган.
Баа В + «4» (85-89) бул учурда окуу-тарбия иштерин, сабактарды өтүүсү баардыгы эң жакшы, бирок документтер менен иштөөсү талапка ылайык жооп бербейт убагында тапшырылса да.
Баа В «4» (80-84) бул учурда берилген сабак, тапшырмалары толук эң жакшы бирок документация менен иштөөсүндө
өзүнүн педагогика багытына болгон көз карашын, демилгесин көлөмдүү жазып тапшырылганда.
Баа В – «4» (75-79) бул учурда окуу-тарбия иштерин пландалган ачык сабактарын жакшы жана документтерди да убагында аткарылганы менен жакшы деген баага татыктуу болгондо.
Баа С+ «3» (70-74) бул учурда окуу тарбия иштерине 3 (үч) деген баа алып, бирок документацияны туура убагында аткарганда.
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Баа С «3» (65-69) бул учурда берилген тапшырмалар сабактар боюнча 3(үч) деген баа коюлуп, документтер так туура
аткарылып бирок, өз убагында тапшырылбагандыгы үчүн.
Баа С – «3» (60-64) бул учурда берилген тапшырмаларды, сабактарды кээ бир маалдарда себепсиз аткарбагандыгы
үчүн, бирок документациясы убагында так тапшырылса да.
Баа Д + «3» (55-59) бул учурда берилген тапшырмаларды толук аткарбагандыгы, себепсиз практиканы калтыргандыгы
жана мектептен эрте кеткендиги, бирок документацияны талапка ылайык убагында тапшыргандыгы үчүн.
Баа Д «3» (50-54) бул учурда тарбия иштерин убагында аткарган, сабагын жакшы деңгээлде өткөн, бирок практикага
себеби жок көп калтырган, кечигип келген, эрте кеткен, документтерди убагында тапшырган бирок талапка ылайык тизме
менен өткөзбөгөндө.
Баа F«2» (0-49) бул учурда окуу-методикалык, окуу тарбиялык иштердин баардыгын аткарбаган, себепсиз практикага
барбаган, документтерди убагында тапшырбаганда.
Практика учурунда жогорудагы айтылган ойлорду толуктоо менен азыркы учурда физика предмети боюнча
мектептерде лабораториялык жумуштарды аткаруу кыйынчылыкка тургандыктан үй шартында кээ бир жумуштарды
төмөндөгүчө аткарууга болот.
Мисалы: Атмосфералык басым.
1-тапшырма.
Бокалга толтура суу куюп, бокалдын оозунан бир аз гана чоңураак болгон кагаз менен жапкыла. Бокалдын түбүнөн
кармап 1-сүрөттөгүдөй кылып кагазды бокалга алакан менен кыскан бойдон анын түбүн өйдө каралып, көмкөргүлө.
Көмкөрүлгөн бокалда суу акпай кармалып турат.

1-сүрөт.
2-тапшырма.
Идишке суу куйгула. Шамды идиштеги суунун үстүнүн орто жерине койгула. Шамды күйгүзгүлө, качан ал жакшы
күйгөдө, үстүн стакан менен жапкыла (2-сүрөт). Эмне болгонун байкап, кубулушту түшүндүргүлө

2-сүрөт.
Адабияттар
1. Абдырахманов Т.А., Ногаев М.А. Азыркы билим берүүдөгү компетенттик мамиле. – Бишкек: 2014.
2. Бакова К.Ж., Фурсова Т.А. Дневник педагогической практики. – Бишкек: 2013.
3. Кибардина Л.П. Проблемы и пути повышения профессиональной компетенции школьного педагога практиканта. – Бишкек: 2000.
4. Молафев Р.И. Проблемное обучение физике. – Москва: Просвещение, 1980.

214

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КЫРГЫЗСТАНСКОЙ МОЛОДЁЖИ ПОСРЕДСТВОМ СПОРТА
Толобаев М.Ш.
Толобаев Максатбек Шабданбаевич – к.ф.н., доцент, КГУСТА, г. Бишкек
Аннотация. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жаштарынын жеке инсан катары калыптануу процессине сергек жашоо
образы негизги баалоо пикири фактору катары көрсөтүлүүгө тийиш.
Аннотация. Сегодня здоровый образ жизни должен быть представлен как основной фактор формирования оценочного
мнения Кыргызстанской молодёжи в процессе их личностного совершенствования.
Abstract. Today healthy life-style is presented as a major factor of developing conscious estimation opinion of Kyrgyzstan youth
while in higher education.
УДК 796.011.01
Проблемы, существующие в нашем обществе и государстве, не могут не интересовать подрастающее поколение Кыргызстана, а возможно, они более болезненно воспринимают, происходящие в нашем социуме кризисы. И этому есть вполне
логический и оправданный ответ, а именно современная молодёжь является наиболее уязвимой социальной группой, которая не терпит равнодушия и не в силах смириться с поражениями, совершаемыми якобы старшим поколением, их «бессилием».
Именно желание обратить внимание на эту социальную категорию и стала причиной исследования существующих
трудностей, т.е. определить место и роль кыргызстанской молодёжи - как направить их могучую энергию в правильное
русло. Для этого следует на наш взгляд, дать сущностную характеристику столь важного для современного общества контингента и связанный с ним временной период. Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе
совокупности возрастных характеристик (приблизительно от 16–до 30 лет) особенностей социального положения и определённых социально-психологических качеств. Молодость – это определённая фаза жизненного цикла, биологически универсальная, но её конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации [1].
Молодость является определённой фазой, этапом жизненного цикла, определяющим выбор профессии, своего места в
жизни, выработки мировоззрения и жизненных ценностей, создания семьи, достижения экономической независимости и
социально-ответственного поведения. Данная категория также обладает только ей присущими социальными качествами –
активная, мобильная и динамичная часть населения, свободная от стереотипов и предрассудков предыдущих лет; психологическими качествами – неустойчивость психики, внутренняя противоречивость, низкий уровень толерантности, стремление выделиться от остальных.
Немецкий социолог Карл Маннгейм (1893–1947) определил, что молодёжь является своего рода резервом, выступающим на передний план, когда такое оживление становится необходимым для приспособления к быстро меняющимся или
качественно новым обстоятельствам. Динамичные общества рано или поздно должны активизировать и даже организовывать их (ресурсы, которые в традиционном обществе не мобилизуются и не интегрируются, а часто подавляются). Молодёжь, по мнению Мангейма, выполняет функцию оживляющего посредника социальной жизни, эта функция имеет своим
важным элементом неполную включенность в статус общества. Этот параметр универсален и не ограничен ни местом, ни
временем. Решающим фактором, который определяет возраст половой зрелости, является то, что в этом возрасте молодёжь
вступает в общественную жизнь и в современном обществе впервые сталкивается с хаосом антагонистических оценок.
Если продолжить мысль Маннгейма, то молодёжь ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она – потенция, готовая к любому начинанию [2]. Если учесть такую характеристику, то в рамках рассматриваемой темы уместно отметить, что молодёжь, это та прослойка общества, которая при правильной постановке цели смогла бы решить, а точнее включиться в решение существующих проблем, а возможно смогут выступить и реформаторами.
Раскрывая нашу тему и для большей объективности, следует сузить круг участников, с которыми нас связывает повседневная профессиональная практика. Сфера педагогической деятельности, которой мы занимаемся, тесно сближает нас с
определённой частью молодёжи - студенчеством. Главным видом деятельности студентов, определяющим черты их образа
жизни, является учеба, т.е. освоение определённой профессии для подготовки к будущей трудовой жизни. Основной возраст представителей студенчества 17-25 лет, период, который характеризуется становлением личности, а личность как мы
знаем это полноправный и активный член общества. Такая характеристика студенчества, наделяет его достойной социальной ролью, как воспроизводственным потенциалом кыргызской нации. Более ответственного социального статуса, на наш
взгляд, придумывать уже алогично.
Понимание социальной роли студенчества в таком контексте, обязывает государство и всё наше общество обратить
внимание на естественный в данном случае качество, как здоровье нашей молодёжи в целом. Под здоровьем следует понимать нормальную функцию организма на всех уровнях его организации, нормальный ход биологических процессов, способствующих индивидуальному выживанию и воспроизводству. Участие в социальной деятельности и общественно полезном
труде, способность к полноценному выполнению основных социальных функций [3]. В современных условиях здоровье
перестает быть только личным делом отдельного индивида, а должно стать основным фактором выживания социума и эта
проблема достаточно очевидна. Поэтому изучение проблемы здорового образа жизни, в нашем случае студенческой молодёжи, в широком социокультурном аспекте обусловлено спецификой этой социально-профессиональной, социальнодемографической группы, особенностями её формирования, положения и роли в обществе [4].
Для эффективного достижения поставленной цели необходимо правильно определить факторы, влияющие на выбор
средств. А именно, к основным факторам, указывающим на здоровье человека, относят следующие группы:
1. Духовно-нравственные факторы: духовность, вера, мораль.
2. Биологические факторы: пол, возраст, конституция, генетика.
3. Природные (экологические) факторы – качество окружающей среды.
4. Социальные (социально-экономические) факторы: образ жизни, условия быта, уровень здравоохранения, образования,
культуры и спорта.
5. Информационный фактор: знания, СМИ, Интернет, реклама.
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Все перечисленные факторы определяют состояние здоровья человека, но западная и российская наука значимое место в формировании здоровья отводит социальным факторам, улучшение которых напрямую повышает уровень общественного здоровья [5]. Актуальным в нашем столетии также является социальная пропаганда здорового образа жизни, который достигается посредством физической культуры и спорта.
Спорт сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований
и специальной практики подготовки человека к ним [6].
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения
им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности [7]. Согласно такому объяснению, следует понять, что важнее
задачи для государства и общества, в русле нашей темы пока не существует, но как достичь решения этих целей. Для этого
необходимо, чтобы в решении проблемы сочетались не только медицинский и психолого-педагогический, но и социологический подход (государственная политика и активное участие общества), что позволит обеспечить более корректную социальную оценку факторов и тенденций в отношении здоровья студенческой молодёжи. Такой подход позволит поиску эффективных механизмов формирования ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, нового качественного осмысления и проведения национальной, государственной политики Кыргызстана. В условиях кризиса социальной сферы, что влияет на все остальные, ориентация на собственные силы бессмысленно. Выход следует искать в максимальном улучшении
физического состояния обучающихся на основе оптимизации образа жизни, т.е. кардинальные перемены политической и
экономической жизни возможны лишь при целевой установке на оздоровление образа жизни.
Все пути, средства и методы реализации должны быть направлены на достижение социального благополучия и стабильности. Следует не умалять потенциал спорта, который значительно может повлиять на переориентацию определённых требований в системе образования и нормах общественной жизни. Следовательно, повышение социального статуса молодого поколения напрямую зависит от удовлетворённости состоянием собственного здоровья и здорового климата нашего общества.
Здоровый образ жизни – это интегральное социологическое понятие, характеризующий как степень реализации потенциала конкретного общества в обеспечении здоровья, степень социального благополучия как единства уровня и качества
жизни, так и степень эффективного функционирования социальной организации в её отнесении к ценностям здоровья [8].
Современные социальные реалии Кыргызстана требуют качественного осмысления места и роли здоровья в системе
наших ценностей, анализа ценностей ориентаций и жизненных практик студенческой молодёжи как фактора социальных
изменений. Специфическая особенность социального статуса нашего студенчества, его устремлённость в будущее обуславливает особую их социальную значимость. Наследуя и воспроизводя сложившиеся общественные отношения, каждое новое
поколение обеспечивает сохранение целостности общества и участвует в его совершенствовании и преобразовании на основе своего инновационного потенциала, тем самым осуществляя развитие всего общества. Сегодня задача Кыргызстанской
молодёжи заключается в реформировании всего того, что тормозило развитие всех сфер нашего государства.
Подытоживая нашу тему, следует обратить особое внимание на то, что идея здорового образа жизни должна стать
новой концепцией социальной политики Кыргызстана, основанной на признании высокой значимости здоровья, ответственности за его сохранение со стороны государства, молодёжи и общества в целом.
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ИШ КАГАЗДАРЫНАН МҮНӨЗДӨМӨНҮ ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ УСУЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ
Төлөнова Г.
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Аннотация: Макалада мүнөздөмөнү интерактивдүү усулдар менен менен окутуунун айрым ыкмалары берилди.
Аннотация. В этой статье даны некоторые способы обучения “Характеристики” с интерактивными методами.
Ачкыч сөздөр: өндүрүштүк мүнөздөмө,мүнөздөмө–жолдомо,милдетти аткарат, сыйланган, талкууланган.
Ключевые слова: производственная характеристка, командировочная характеристка, исполняет обязанность, награжден, обсуждено.
Ар бирибиз кандай тармак болбосун иш кагаздарын колдонууга туура келет. Анткени, ишке, окууга киргенде арыз жазабыз, окуу же иштин жүрүшүндө акт түзөбүз, кызмат каттарынын текстин даярдайбыз. Адам баласынын коомдон мүчө
катары орун алышында иш кагаздары чоң роль ойнойт.
Иш жүргүзүүнүн негизин иш кагаздар (документтер) түзгөндүктөн, бир да уюм, мекеме жана ишкананын ишмердигин
бүгүнкү күндө иш кагаздарысыз элестетүүгө мүмкүн эмес. Мазмуну, көлөмү жана формасы ар түрдүү болгон иш кагаздары
ар кандай ишкананын эмгек жамаатынын ишмердигин тартипке салып,тескеп турат. Демек, буга караганда иш кагаздары
коомдук зарылдыктын туундусу болуп саналат. Ошондуктан жеке адам менен уюмдун (мындан ары уюм,мекеме жана ишкана деген түшүнүктөр мекеме же уюм деген сөз менен гана берилет),уюм менен уюмдун ортосундагы укуктук, саясий,
экономикалык, финансылык мамилелерди тейлеген, көлөмү мазмуну, формасы жана аткарылуу ыкмасы боюнча ар түрдүү
болгон иш кагаздар жаралган.
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Көптөгөн иш кагаздары жетекчинин же тараптардын өкүлдөрүнүн колу коюлгандан, же алар тарабынан бекитилгенден, же тиешелүү органдар тарабынан ратификациялангандан кийин гана өзүнүн мыйзамдуу укуктук күчүнө кирет [2: 121]
Өлкөбүздө мамлекеттик тилге болгон муктаждык күн санап өсүүдө. Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү
боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 25-августундагы № 370 «Кыргыз Республикасында башкарууну документ менен камсыз кылуу(иш кагаздарын жүргүзүү) боюнча типтүү нускоо жөнүндөгү» токтому иш кагаздарын
мамлекеттик тилде жүргүзүү ишине чоң түрткү берди. Заман талабына ылайык азыркы учурда иш кагаздары мектеп программасынан баштап ЖОЖдорго чейин окутулат.
Жаңы теманы өтүүдө темага багыт жасоо максатында сабак муз жаргыч менен башталат. Бүгүнкү өтүлө турган тема
мүнөздөмө болгондуктан муз жаргычтын шарты боюнча ар бир студент өзүнүн атын айтып, мүнөзүн билдирген үчтөн сын
атооч сөздү кошо айтышат.
М.: Акылай – жөнөкөй,сулуу,аракетчил.
Эрмек – тырышчаак,намыскөй,өжөр.
Жаңы тема: Мүнөздөмө
Жаңы тема башкарып окутуу ыкмасы менен өтүлөт. Сабактын чакыруу этабында студенттерден мүнөздөмө жөнүндө
маалымат алынат.
1) Мүнөздөмөнү кандай түшүнөсүңөр? (Мында мүнөздөмө иш кагазы эле эмес,жалпы эле мүнөздөмө деген сөздүн
өзүн студенттер кандай түшүнө тургандыгы аныкталат).
а) Жекече иштөө. Студенттер берилген суроого өз алдынча жоопторду жазышат.
б) Жупта иштөө. Студенттер түгөйлөрү менен жазган жооптору боюнча пикир алышат.
в) Тайпада иштөө. Ар бир жуптан алынган жооптор доскага жазылат. Жогорудагы тапшырмаларды аткаруу үчүн студенттерге окутуучу тарабынан белгиленген убакыт берилет. Андан соң студенттерге мунөздөмө боюнча текст таркатылат.Текст үч бөлүккө бөлүнгөн.
МҮНӨЗДӨМӨ
1-тыным. Кызмат адамына анын иштеген иши, окуусу, жалпы жүрүм-туруму, ишке болгон мамилеси, адистиги боюнча обьективдүү маалымат берүүчү документ мүнөздөмө болуп эсептелет.
Мүнөздөмө мекеме жетекчиси тарабынан тигил же бул кишинин (кызматкердин ал-абалын көрсөтүү максатында окууга кирүү, чет мамлекеттерде иштөө, башка кызматка дайындоо үчүн жеке күбөлөндүрүүдө) берилет.
Мүнөздөмөдө кызматкердин жамааттагы ишмердүүлүгү, жүрүм-туруму, сапаттары көрсөтүлөт. Мүнөздөмө кызматкердин жеке суранычы же жогорку органдардын талабы боюнча берилет. Бул иш кагазы кызматкердин колуна берилет.
Зарыл учурда мүнөздөмө талап кылынган уюмга почта же чабарман аркылуу жиберилет. Мүнөздөмөнүн өндүрүштүк мүнөздөмө жана мүнөздөмө-жолдомо деген эки түрү бар. Өндүрүштүк мүнөздөмө көп учурда мүнөздөмө деген аталыш менен
берилет. Мүнөздөмөнүн бул түрлөрү арналышы боюнча айырмаланат.
2-тыным. Өндүрүштүк мүнөздөмө кызматкердин эмгекке мамилесин, коомго болгон көз карашын чагылдырган иш
кагаз катары турмушта көп керектелет. Ал мекеме жетекчилиги тарабынан жазылат. Мүнөздөмө 3-жак менен баяндалат
жана ага мекеме жетекчиси кесиптик бирликтин төрагасы кол коюшат. Мүнөздөмө иштеген иши, окуган окуусу, зарыл болсо күч түзүмдөрүндө аткарган кызматы жөнүндө берилет.
3-тыным. Мүнөздөмө-жолдомо кызматкерге уюм тарабынан берилет да, ал ошол уюмдун чогулушунда бекитилет.
Мүнөздөмөнүн бул түрү аркылуу кызматкерге жумуштан которулууга, чет өлкөгө барып иштөөгө ж.б. жолдомо берилет.
Ага уюмдун башкы жетекчилери кол коет, уюмдун мөөрү басылат. Мүнөздөмө-жолдомонун негизги белгилери өндүрүштүк
мүнөздөмө менен окшош. Ал экөөнүн айырмасы мында: мүнөздөмө-жолдомонун кайсы уюмга, эмне үчүн берилгендиги,
чогулуштун өткөрүлгөн датасы жана чогулуш баянынын номуру, мүнөздөмө-жолдомонун кайсы жогорку уюмда бекитилгендиги, жетекчинин кызматы, колу, аты-жөнү, бекитилген датасы көрсөтүлүп, мөөр басылат.
СӨЗДҮК :
Мүнөздөмө - характеристика
Өндүрүштүк мүнөздөмө - характеристика производственная
Мүнөздөмө-жолдомо - характеристика рекомендация
Жамаат - коллектив
Мөөр-печать
Окутуучунун көрсөтмөсү боюнча студенттер текстти 1-тынымга чейин окушат.
1-бөлүк боюнча ой жүгүртүү этабында талкуу төмөндөгүдөй жүргүзүлөт:
1. Силердин мүнөздөмө боюнча айткан жоопторуңардын кайсынысы тексттеги маалымат менен дал келди же жакындашты?
2. Мүнөздөмө боюнча тексттен дагы кандай маалыматтарды алдыңар? (Студенттерден жооптор оозеки алынат).
Экинчи бөлүккө чакыруу иретинде студенттерге төмөнкүдөй суроолор берилет:
- Өндүрүштүк мүнөздөмөнү мурда уккансыңарбы?
- Анын кандай өзгөчөлүгү бар жана кандай жазылат деп ойлойсуңар?
(Студенттердин бул суроолорго божомолдору оозеки алынат).
Текст 2-тынымга чейин окулат.(2-бөлүктү түшүнүү).
Экинчи бөлүк боюнча төмөнкүдөй талкуу жүргүзүлөт.(2-бөлүктүн ой жүгүртүүсү).
1. Силер айткан ойлор тексттеги маалыматка дал келдиби?
2. Мүнөздөмөнүн бул түрүнүн өзгөчөлүгү эмнеде?
(Студенттерден оозеки жооптор алынгандан кийин доскадагы өндүрүштүк мүнөздөмөнүн схемасы жана реквизиттери
тааныштырылат.
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МҮНӨЗДӨМӨНҮН СХЕМАСЫ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ
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1. Мүнөздөмө алып жаткан адам жөнүндө жалпы маалымат (мүнөздөмө алып жаткан кызматкердин иштеген уюму, аткарган кызматы, туулган жылы, улуту, билими, аты, атасынын аты, фамилиясы, бар болсо илимий даражасы, наамы).
2. Иш кагаздын аты (Мүнөздөмө).
3. Текст (Мүнөздөлүп жаткан адамдын аты-жөнү, анын аталган уюмду качантан бери кандай кызматта иштеп жатканы,
кызматынын жалпы сапаты, ага болгон мамилеси, алган сыйлыктары, коомдук иштерге катышуусу, кызыгуулары, мүнөзүндөгү негизги белгилер, үй-бүлөсү жөнүндө кыскача маалымат, мүнөздөмөнүн эмне үчүн, кайсы уюмга берилгендиги).
4. Мекеме жетекчисинин кызматы.
5. Мекеме жетекчисинин колу.
6. Мекеме жетекчисинин аты-жөнү.
7. Кесиптик бирликтин жетекчисинин кызматы.
8. Кесиптик бирликтин жетекчисинин колу.
9. Кесиптик бирликтин жетекчисинин аты-жөну.
10. Дата. [1:221]
Үчүнчү бөлүккө чакырууда студенттер төмөнкү суроонун негизинде ой жүгүртүшөт.
Мүнөздөмө-жолдомо өндүрүштүк мүнөздөмөдөн кантип айырмаланышы мүмкүн? (Студенттердин жооптору оозеки
алынат)
Тексттин үчүнчү бөлүгү окулат ( 3-бөлүктү түшүнүү).
Үчүнчү бөлүк боюнча талкуу төмөнкүдөй жүргүзүлөт:
1) Мүнөздөмө-жолдомо боюнча силер айткан маалыматтар текстке дал келдиби?
2) Мүнөздөмө-жолдомо кандай өзгөчөлүккө ээ?(Студенттердин оозеки жооптору алынып, жалпы текст жыйынтыкталат).
Сабакты бышыктоо
Бышыктоодо студенттер ротация ыкмасы менен иштешет. Алар 1-2 санагы менен эки топко бөлүнүшөт. 1-топко өндүрүштүк мүнөздөмө, 2-топко мүнөздөмө-жолдомо деген жазуулары бар ватмандар берилет. Белгиленген убакыттын ичинде
ар бир топ өздөрүнө берилген мүнөздөмөнүн түрүн жазышат. Окутуучунун командасы боюнча үлгү жазылып бүткөндөн
кийин ватмандар алмашылат. Мында эки топ бири-биринин жазган иштерин текшерип, кошумчаларын жазышат. Мындан
кийин окутуучу тарабынан дагы команда берилип, ватмандар дагы алмашылат. Эки топтун бири-бирине кошкон кошумчаларын, оңдоолорун эске алуу менен өздөрүнүн үлгүлөрүн толуктап, редакциялап, презентациялашат
ЖЫЙЫНТЫКТОО.
Сабакты жыйынтыктоодо окутуучу тарабынан мүнөздөмөнүн реквизиттери, схемасы, түрлөрү боюнча маалымат алгандыгы жөнүндө баяндалат.
Мүнөздөмөгө тиешелүү тилдик өзгөчөлүктөр,концеляризмдер эске салынат.
ҮЙГӨ ТАПШЫРМА.
1) 1-топтогу студенттерге бири-бирине өндүрүштүк мүнөздөмө жазып келүү.
2) 2-топтун студенттерине мүнөздөмө-жолдомо жазып келүү.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО САДА
Тунгатарова Н.К.
Тунгатарова Н.К. – преподаватель, КГУ им. И. Арабаева, г. Бишкек.
Аннотация. Проблема педагогики игры многогранна и охватывает широкий круг игровых форм поведения детей, среди
которых особое место занимает дидактическая игра. В дошкольной педагогике считается, что дидактическая игра в
жизни дошкольников сама по себе не возникает, а существует в своеобразной, имеющей игровые черты форме познавательной деятельности детей, условия для которой создаются взрослыми. Выявление этих условий которые называются
педагогическими является актуальной проблемой дошкольной педагогики.
Ключевые слова: педагогика, психология, развитие, условия, общение, воспитание, организация, дошкольник, деятельность, игра, содержание, обучение, форма, методика, способ, анализ.
В игре ребенок «живет» и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни. В игре ребенок
учиться подчинять свое поведение правилам игры, познает правила общения с людьми, развивает свои умственные способности и познавательные интересы, которые особенно важны для успешного обучения в школе. Игра для ребенка – серьезное
занятие, сложное психологическое явление, которое дает эффект общего психического развития в которой развиваются все
виды способностей ребенка, в ней расширяется и обогащается круг представлений об окружающем мире, развивается речь.
По мнению Е.И. Тихеевой дидактические игры предусматривают формирование мыслительных операций (сравнение, классификация, обобщение), совершенствование речи (обогащение словаря, описание предметов, составление загадок), развитие
умения ориентироваться в расстоянии, времени, пространстве.
Основная особенность дидактических игр определена их названием: это игры обучающие. В дидактической игре одновременно действуют два начала: учебное-познавательное и игровое-занимательное. Они создаются взрослыми в целях
воспитания и обучения детей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное значение дидактической игры выступает не открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые действия и правила. Выполнение правил обеспечивает реализацию игрового содержания. Наличие правил помогает осуществить игровые действия и решить игровую задачу. Таким
образом, ребенок в игре учится непреднамеренно.
Это обусловлено потребностью смягчения перехода от одной ведущей деятельности к другой, а также тем, что в процессе игры дети легче усваивают знания, получают представления об окружающей жизни.
В отличие от учебных занятий, в дидактической игре учебные, познавательные задачи ставятся не прямо, когда педагог объясняет, учит, а косвенно – дети овладевают знаниями, играя. Обучающая задача в таких играх как бы замаскирована
на первом плане для играющего, мотивом ее выполнения становится естественное стремление ребенка играть, выполнять
определенные игровые действия.
Значит для дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера – обучающей задачи.
Однако, не всякая игра имеет существенное образовательное и воспитательное значение, а лишь та, которая приобретает характер познавательной деятельности. А, таковым является дидактическая игра, решающая одну из основных задач
умственного воспитания детей дошкольного возраста – развитие мышления и речи. Эти два неразрывно связанных между
собой психических процесса формируются, развиваются при познании ребенком окружающего мира (5).
Чтобы дать умственное воспитание надо ребенка приучать к умственному труду, необходимо сделать его интересным,
занимательным. Занимательность умственного труда достигается разными методами, среди которых на особом месте стоит
дидактическая игра, содержащая в себе большие возможности для развития умственной деятельности детей, для развития
самостоятельности и активности их мышления. В игровой форме сам процесс мышления протекает быстрее, активнее, так
как игра – вид деятельности, присущий этому возрасту. В игре ребенок преодолевает трудности умственной работы легко,
не замечая, что его учат. В зависимости от образовательной задачи воспитатель может сам варьировать условия игры.
Педагоги-практики разработали принципы, содержание и методы интеллектуального воспитания детей, позволяющие
повысить обучающий эффект образования, что по сути является дидактической игрой.
Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка. Игра имеет две цели: одна из них
обучающая, которую преследует взрослый, другая – игровая, ради которой действует ребенок.
Использование дидактической игры как средства развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста уходит своими корнями далеко в прошлое.
В настоящее время, как и в прошлом, дидактической игре придается большое значение. Имеется ее явное эффективное
воздействие на интеллект подрастающего ребенка, что подтверждает опыт многолетней практики работы с детьми не только в работе известных педагогов, но и в работе педагогов-воспитателей.
Дидактическую игру условно разделяют на несколько стадий. Для каждой характерны определенные проявления детской активности. Знание этих стадий необходимо воспитателю для правильной оценки эффективности игры. Первая стадия
характеризуется появлением у ребенка желания играть, активно действовать. Возможны различные приемы с целью вызвать
интерес к игре: беседа, загадки, считалочки, напоминание о понравившейся игре. На второй стадии ребенок учится выполнять игровую задачу, правила и действия игры. В этот период закладываются основы таких важных качеств, как честность,
целеустремленность, настойчивость, способность преодолевать горечь неудачи, умение радоваться не только своему успеху, но и успеху товарищей. На третьей стадии ребенок, уже знакомый с правилами игры, проявляет творчество, занят поиском самостоятельных действий. Он должен выполнить действия, содержащиеся в игре: угадать, найти, спрятать, изобразить,
подобрать. Чтобы успешно справиться с ними, необходимо проявить смекалку, находчивость, способность ориентироваться
в обстановке. Ребенок, усвоивший игру, должен стать и ее организатором, и ее активным участником. Каждому этапу игры
соответствуют и определенные педагогические задачи. На первой стадии педагог заинтересовывает детей игрой, создает
радостное ожидание новой интересной игры, вызывает желание играть. На второй стадии воспитатель выступает не только
как наблюдатель, но и как равноправный партнер, умеющий вовремя прийти на помощь, справедливо оценить поведение
детей в игре. На третьей стадии роль воспитателя заключается в оценке детского творчества при решении игровых задач.
В дидактической игре дети учатся думать о вещах, которые они в данное время непосредственно не воспринимают.
Эта игра учит опираться в решении задачи на представление о ранее воспринятых предметах. Игра требует использования
приобретенных ранее знаний в новых связях, в новых обстоятельствах. В этих играх ребенок должен решать самостоятель-
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но разнообразные мыслительные задачи: описывать предметы, отгадывать по описанию, по признакам сходства и различия,
группировать предметы по различным свойствам, признакам, находить алогизмы в суждениях, самому придумывать рассказы с включением небылиц и т.д.
Игры для детей младшего и среднего дошкольного возраста в основном направлены на развитие речи, уточнение и
закрепление словаря, воспитание правильного звукопроизношения, умение считать, ориентироваться в пространстве. Лишь
незначительная часть игр направлены на развитие мыслительной способности детей.
В старшем дошкольном возрасте, когда у детей начинает формироваться словесно-логическое мышление, необходимо
больше использовать игры именно с целью развития самостоятельности мышления, формирования мыслительной деятельности.
Особенно серьезное внимание воспитанию самостоятельности и активности мышления детей следует уделить в старших группах детского сада.
Перед воспитателями, работающими в этих группах, стоят такие задачи: учить детей видеть предмет как бы со всех
сторон (его форму, цвет, расположение в пространстве и т.д.); выделять в нем наиболее характерные признаки сходства и
различия с другими предметами, т.е. сравнивать их; воспитывать умение классифицировать предметы; приучать рассуждать, делать правильные выводы, умозаключения, высказывать самостоятельно суждения; приучать применять знания в
соответствии с обстоятельствами; развивать находчивость, сообразительность, умение найти разные способы решения одной и той же задачи. Для выполнения этих задач используются разнообразные приемы и методы, одним из которых является дидактическая игра.
Таким образом, дидактическая игра – доступный, полезный, эффектный метод воспитания самостоятельности мышления у детей. Она не требует специального материала, определенных условий, а требует лишь знания воспитателя самой
игры. При этом необходимо учитывать, что предлагаемые игры будут способствовать развитию самостоятельности мышления лишь в том случае, если они будут проводиться в определенной системе с использованием необходимой методики.
Богуславская З.М., Бондаренко А.К. указывают, что организация дидактических игр педагогом осуществляется в трех
основных направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, её проведение и анализ.
В подготовку к проведению дидактической игры входят:
- отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения, углубление и обобщение знаний, развитие сенсорных
способностей, активизация психических процессов (память, внимание, мышление, речь);
- установление соответствия отобранной игры программным требованиям воспитания и обучения детей определенной
возрастной группы;
- определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры (в процессе организованного обучения на
занятиях или в свободное от занятий и других режимных процессов время);
- выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим. Такое место, как правило, отводят в групповой комнате или на участке.
- определение количества играющих (вся группа, небольшие подгруппы, индивидуально);
- подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры (игрушки, разные предметы, картинки,
природный материал);
- подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить весь ход игры, свое место в игре, методы руководства игрой;
- подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о предметах и явлениях окружающей жизни,
необходимыми для решения игровой задачи.
Проведение дидактических игр включает:
- ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, который будет использован в игре (показ
предметов, картинок, краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и представления детей о них);
- объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внимание на поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое выполнение правил (что они запрещают, разрешают, предписывают);
- показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей правильно выполнять действие, доказывая, что
в противном случае игра не приведет к нужному результату (например, кто-то из ребят подсматривает, когда надо
закрыть глаза);
- определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, болельщика или арбитра;
- подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве ею, так как по результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об её эффективности, о том будет ли она с интересом использоваться в самостоятельной игровой деятельности ребят.
Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов её подготовки и проведения: какие приемы оказались эффективными в достижении поставленной цели, что не сработало и почему. Это поможет совершенствовать как подготовку,
так и сам процесс проведения игры, избежать впоследствии ошибок. Кроме того, анализ позволит выявить индивидуальные
особенности в поведении, характере детей, и, значит, правильно организовать индивидуальную работу с ними.
Руководя играми в группе детей, необходимо учитывать возросшие возможности детей. В этом возрасте ребенку свойственны любознательность, наблюдательность, интерес ко всему новому, необычному: ему хочется самому отгадать загадку, найти
правильное решение задачи, высказать собственное суждение. С расширением объема знаний происходят изменения и в характере
умственной деятельности. Поэтому при отборе игр главное внимание обращается на степень трудности игровых правил и действий. Последние должны быть такими, чтобы при их выполнении дети проявляли умственные и волевые усилия.
Роль воспитателя в самой игре тоже меняется. Но и здесь педагог четко, эмоционально знакомит воспитанников с её
содержанием, правилами и действиями, проверяет, как они поняты, играет вместе с детьми, чтобы закрепить знания. Затем
он предлагает детям поиграть самостоятельно, при этом на первых порах следит за действиями, выступает в качестве арбитра в спорных ситуациях. Однако не все игры требуют такого активного участия воспитателя. Часто он ограничивается
объяснением правил игры до её начала.
Много различных дидактических игр различной вариативности предлагает Бондаренко А.К.. Воспитатель должен заботиться об усложнении игр, расширении их вариативности. Если у ребят угасает интерес к игре (а это относится в большей
мере к настольно-печатным играм), необходимо вместе с ними придумать более сложные правила.
Усложнения на примере дидактической игры «Где был Петя?»
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Вариант 1. Воспитатель говорит детям, что они будут играть в такую игру, которая заставит их вспомнить все, что они
видели в своем детском саду: какие есть комнаты, кто в них находится, что стоит в каждой комнате, чем в ней занимаются.
Воспитатель предупреждает детей, что надо описывать только то, что Петя мог увидеть в здании детского сада.
Примерное описание (данное детьми).
Петя зашел в комнату, где на полках лежало много чистого белья. Мария Ивановна гладила его утюгом. Гудела стиральная машина. (прачечная).
Петя заглянул в комнату, где дети пели, танцевали, кто-то играл на пианино. Комната была большая и светлая.(зал).
Воспитатель предупреждает, что надо описывать только то, что Петя мог увидеть в здании детского сада.
Вариант 2.
Можно усложнить игру. Воспитатель при её повторении предлагает вспомнить, что мог увидеть Петя, выйдя на участок детского сада. Дети описывают участок, постройки, деревья, кустарники, выделяют признаки, отличающие участок одной группы от участка другой. Воспитателю необходимо активизировать словарь детей, предлагая назвать одно и то же
различными словами. Так, например, ребенок описал овощехранилище: «Петя спустился по лестнице и увидел на полочках
банки с разными фруктами, соками, компотами. В мешках была морковь, а в большом ящике – картошка. Там было прохладно». Дети отвечают: «Петя попал в подвал». Воспитатель предлагает подумать и сказать другими словами. Ответы детей
могут быть такими: «На продуктовый склад», «В кладовую», «В овощехранилище». Воспитатель подтверждает правильность ответов детей: «Да, помещение, куда заглянул Петя, можно назвать по-разному».
Вариант 3.
Можно предложить более сложный вариант.
Воспитатель говорит детям:
- Мы с вами хорошо знаем наш город (или станицу). Мы ходили на экскурсию, видели какие учреждения, здания, улицы есть в городе (станице). А вот Петя только недавно приехал к нам. Расскажите, где он побывал и что он увидел. А мы
отгадаем.
Дети рассказывают о библиотеке, школе, кинотеатре, главной улице. Воспитатель помогает детям выделить наиболее
существенные отличительные черты описываемого объекта. Например, Ира дала такое описание: «Петя зашел в дом. Там
было много полок с книгами. Люди стояли и рассматривали их». По этому описанию трудно догадаться, где же был Петя: в
книжном магазине или библиотеке. Воспитатель уточняет: «Книги там продавали или выдавали?» «Выдавали» - отвечает
ребенок. «Куда же попал Петя?» «В библиотеку».
Вариант 4.
В следующий раз воспитатель предлагает детям подумать и сказать, что бы мог увидеть Петя, если бы он был путешественником. Дети рассказывают об Африке, Арктике и так далее, используя имеющиеся у них знания, полученные в
детском саду и дома.
Таким образом, руководство дидактическими играми в дошкольном возрасте требует от педагога большой, продуманной работы в процессе их подготовки и проведения. Это обогащение детей соответствующими знаниями, подбор дидактического материала, а иногда и изготовление его вместе с воспитанниками, организация обстановки для игры, а также четкое
определение своей роли в игре.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЯ ВНЕ ШКОЛЫ –
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Турдубаева Р.Ж.
Турдубаева Ракыя Жолдубаевна – методист, НГУ им. С.Нааматова, Центр повышения квалификации учителей, г. Нарын
Ошибки составляют неотъемлемую часть жизни, полностью избежать их невозможно…
Ли Якокка
«Педагогический диагноз – это определение сущности явлений в сфере педагогической деятельности, процессов на основе их всестороннего изучения, наглядное отражение комплексного действия педагогических факторов. Назначение его –
дать педагогу и руководителю оперативную и надежную информацию о том, как переплетаются во взаимодействии многие
причины, какие из них в этот момент достигают критических значений. Диагностировать надо все компоненты образовательно-воспитательного процесса, используя при этом целый комплекс различных методик (наблюдение, анкетирование, тестирование и др.).
Исследования показывают, что педагога-мастера отличают такие профессиональные качества личности, как потребность в самоанализе собственной деятельности, способность к диалогу с детьми и родителями, стремление к овладению
новыми методами диагностики и самодиагностики, способность к адекватной самооценке.
Изучение деятельности и личности педагога – необходимая предпосылка повышения качества и эффективности методической работы. Методическая работа призвана помочь педагогу добиться высоких результатов в обучении детей. Выполнить эту задачу можно только при условии всестороннего учета не только задач дальнейшего совершенствования, но и ре-
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альных возможностей каждого педагога» - это отрывок из одной работы, посвященной методическому «обслуживанию»
учителя. И таких статей несметное количество в масс-медиа.
Делая обзор научных трудов по психологии, педагогике, я пришла к выводу: о месте учителя в школьном коллективе, характере взаимоотношений его с учеником, психологических причинах его профессиональных затруднений написано
много литературы и сломано немало копий.
Но не встретишь трудов, где говорится о психологических проблемах учителя вне школы. Как живет учитель, чем
дышит в свободное от работы время – это никого не волнует.
А ведь многое зависит от семейного благополучия педагога: его взаимоотношения с детьми, мужем (женой), родителями и даже с соседями!
Считается само собой разумеющимся: учитель всегда здоров психически и физически; он должен думать о детях,
знать особенности их развития, предугадывать возможные психические отклонения у них, уметь работать с проблемными учащимися и т.д.
А кто подумает о самом учителе? Его психическом здоровье, о том, что и с ним следует проводить работу, «расслаблять» время от времени, окружать вниманием, любовью. Дать ему понять, что о нем также думают и пекутся.
Обратимся к статистике преступлений последних лет. Она неумолимо свидетельствует: участились в школах нервные срывы учителей на детях, появились случаи насилия педагогов над своими детьми, развратных действий с несовершеннолетними.
Это доказательство того, что учитель испытывает колоссальное психическое давление как в школе , так и вне ее, и
ему незамедлительно требуется конкретная психологическая помощь. Но психическому состоянию учителя не уделяется
должного внимания ни в системе образования, ни в педагогической психологии как науке.
Мы не стали дожидаться, когда поумнеют наши ученые мужи и дадут указания сверху, и начали свою работу по оказанию психологической помощи слушателям курсов.
С недавних пор я стала проводить Психологические беседы на курсах повышения квалификации учителей.
Вашему вниманию предлагаю план этих бесед, откуда будут ясны цели и содержание мероприятия.

№
1.

2.

3.
4.

5.
6.




Психологические беседы
«Секреты здоровой счастливой и творческой жизни»
План
Содержание
Приветствие. Знакомство с целями бесед.
Слушатели умеют грамотно читать текст и пересказывать его; знают биографии и книги Н.Хилла и Р. Энтони; знают приемы самопомощи и владеют ими; обмениваются мнениями по содержанию книг «Думай и богатей», «Секреты уверенности в себе»; проявляют интерес к книгам; берут установку на здоровую счастливую и
творческую жизнь.
Слово модератора.
Мы знаем: как любой человек учитель подвержен стрессам, но подвержен больше, чем представитель любой другой профессии. Заботясь о психическом здоровье учителя, а также, чтобы помочь другим людям, мы решили провести психологические беседы «Секреты здоровой счастливой и творческой жизни».
Кроме этого, наши беседы преследуют и другие цели: это совершенствование русской речи слушателей;
расширение их кругозора.
Я хочу познакомить вас с двумя авторами известных книг, которых я открыла для себя совсем недавно, три
года назад. Это Роберт Энтони и Наполеон Хилл, они прославились своими произведениями: Хилл - в начале 20
века, Энтони – в наше время. Хочу заинтересовать вас их книгами для того, чтобы вы прочитали эти книги полностью тогда, когда у вас будет время.
Это книга Н.Хилла «Думай и богатей», и книга Р. Энтони «Секреты уверенности в себе».
Почему эти книги стали для меня важными? Они помогли и помогают мне в жизни и в работе. И я хочу,
чтобы они помогли и вам. Тема наших бесед «Секреты здоровой счастливой и творческой жизни». Я желаю,
чтобы вы узнали об этих секретах и овладели ими и получили тем самым психологическую помощь для повседневной жизни. Эти книги научат вас приемам самопомощи, вы получите установку на здоровую счастливую и
творческую жизнь.
И еще мне бы хотелось услышать ваши мнения по содержанию книг.
Оборудование: мультимедийная презентация; тексты – отрывки из книг «Думай и богатей», «Секреты уверенности в себе».
Чтение, пересказ учителями отрывков из книг Наполеона Хилла «Думай и богатей», Роберта Энтони
«Секреты уверенности в себе».
Сопутствующие комментарии модератора.
Биография Наполеона Хилла и Роберта Энтони.
Главы: самая важная персона; золото в вашем подвале; что вас удерживает; ошибки; я заслужил это; дело не
в звездах; тень; беспокойство-это убийца; освободитесь от прошлого; дуэль жизни; дела все лучше у меня;
магия похвалы; дерево- ураган; не сломайте ключ; подняться над несправедливостью; Сократ.
Повторим. Повторение секретов здоровой счастливой и творческой жизни.
Какие секреты (или приемы самопомощи) здоровой счастливой и творческой жизни вы узнали?
Обмен мнениями по теме и содержанию книг по вопросам:
Что вас больше всего поразило,
обрадовало,
огорчило?
Какая информация (идея) стала для вас важной?
Какие вопросы возникли у вас по поводу нашей темы?
Как вы используете полученную информацию в жизни?
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Как видно из плана, я знакомлю слушателей с двумя книгами известных авторов. Задолго до бесед я раздаю учителям
по одному листочку с выбранными мною выдержками из этих сочинений. Слушатели читают и готовят пересказ отрывка.
Непосредственно на мероприятии учителя пересказывают тексты, высказывают свои мнения, которые сопровождаются
моими комментариями.
Перед беседами я провожу анкетирование среди слушателей. Результаты анкеты помогают мне выявить психологические трудности, с которыми сталкиваются педагоги вне стен школы. А также выстроить линию беседы со слушателями,
определить вопросы, на которые надо сделать акцент. Вот содержание анкеты.
Психологическая анкета учителя
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Вопросы
Можете ли Вы сказать про себя, что Вы – оптимист?
Часто ли Вы признаете свою вину перед самим собой, перед
другими?
Склонны ли Вы предаваться невеселым, мрачным мыслям?
Помогает ли Вам ваш супруг, дети с домашней работой?
Потакаете ли Вы прихотям своих детей?
Часто ли вы хвалите своих детей, учеников, коллег, соседей?
Часто ли Вы думаете о своих неудачах в прошлом?
Если над Вами зло подшутили, привело бы вас это в состояние гнева?
Желали бы Вы, чтобы ваши дети жили по вашим законам,
установкам?
Если случается у вас ссора с кем-то, считаете ли вы себя виновным в этом?
Находится ли у Вас время отдохнуть после работы -1 час и
больше?
Любите ли Вы веселое оживление и суету вокруг Вас?
Умеете ли вы прощать супруга, детей, родственников, коллег,
соседей?
Часто ли Вы беспокоитесь о себе, детях, семье, родственниках?
Часто ли у Вас бывает веселое и бодрое настроение?
У меня сейчас больше проблем, чем у многих других учителей
Жизнь была ко мне несправедлива, поэтому я не довольна
своей жизнью
Часто после работы я чувствую себя очень усталым (ой)
Бывает ли Вам страшно, когда необходимо обратиться к
начальнику, вышестоящему лицу?
Постоянные заботы, дела. У меня практически не остается
времени на личную жизнь
Хочется ли Вам ответить тем же, когда на Вас кричат?
Вас легко рассердить?
Часто ли у Вас появляется желание с кем-нибудь поссориться?
Меня радуют успехи других людей
Я испытываю удовольствие от своей работы
У меня хорошее здоровье

а – Конечно, да
б – Пожалуй, да
а
б
а
б

в – Пожалуй, нет
г – Конечно, нет
в
г
в
г

а
а
а
а
а
а

б
б
б
б
б
б

в
в
в
в
в
в

г
г
г
г
г
г
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в
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а
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По анкете можно было проследить, на какие вопросы слушатели отвечали неискренне. Возможно, это связано с менталитетом нашей нации, но учителя чаще отмечали «нет» на следующие вопросы:
У меня сейчас больше проблем, чем у многих других учителей.
Бывает ли Вам страшно, когда необходимо обратиться к начальнику, вышестоящему лицу?
У меня хорошее здоровье.
И «да» на следующие:
Помогает ли Вам ваш супруг, дети с домашней работой?
Часто ли Вы признаете свою вину перед самим собой, перед другими?
Умеете ли вы прощать супруга, детей, родственников, коллег, соседей?
Много раз я проводила эти беседы, но ни одна из них ни была похожа на другую.
После каждой беседы учителя благодарили меня за советы, за психологическую помощь, говорили о том, что как
бы взглянули на себя со стороны, пересмотрели свое поведение, уклад жизни, отношения с близкими.
На одном из таких мероприятий учительница с Ак-Талинского района стала яркой звездой бесед. Оказалось, что она
перед поездкой на учебу поссорилась с мужем. Целую неделю муж звонил – а она упрямо не брала трубку – пусть помучается. Звонили и упрашивали ее дети, но она была непоколебима. Но после бесед женщина поняла, что поступала нехорошо:
надо уметь прощать близких, и в ссоре сначала надо разобраться в себе, а потом уже в других. Как только закончилось мероприятие, наша звезда сама позвонила мужу, помирилась с ним и вернулась к нам просветленная под громкие аплодисменты одобрения.
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Многие слушатели не желают говорить при посторонних о своих проблемах, горестях. Чтобы раскрепостить таких
учителей, я говорю о себе, своих проблемах, о том, что хорошее и плохое было в моей жизни.
Психологические беседы стали неотъемлемой частью курсовой работы. Наши беседы - это своего вида релаксация, катарсис человеческой души, и чтобы в полном объеме представить, как они проходят, вам надо посетить их.
В качестве затравки для вас – отдельные советы из наших бесед:
 Учитесь прощать и любить себя, невзирая на свои ошибки. Принимайте свои ошибки.
 Завистливые, злобные, ревнивые, лицемерные, высокомерные и унылые мысли заставляют ваше тело реагировать на них расстройствами и болезнями.
 Выберите добро, выберите мысли о хорошем, отвернитесь от ревности, гнева, отрицания, сомнения, страха и
вины.
 Думайте о положительном и созидательном: о веселье, любви, жизни и счастье.
 Говорите слова любви, веселья, жизни и счастья - и все это заполнит ваш день и вашу жизнь.
 Умейте понять и прощать всех: друзей, близких, сослуживцев и даже врагов…
 Ни о чем не беспокойтесь. Беспокойство - это убийца.
 Говорите чаще:
 День за днем и день ото дня дела все лучше у меня.
 У меня все хорошо, у меня достаточно средств, я обладаю безграничной энергией, я нахожусь в согласии
со всеми людьми и с собой.
 Доверяйте этой мудрости, и вы будете делать меньше ошибок, станете здоровее и счастливее. Вы будете жить более плодотворно.
Как методист по русскому языку и литературе в Центре повышения квалификации учителей при Нарынском государственном университете имени С.Нааматова я провожу разнообразную интересную работу по специальности на курсах, а
психологические беседы стали одним из направлений моей методической работы. Ведь здоровье учителя – это и здоровье
доверенных им детей.
Как сказал популярный американский менеджер, автор нескольких автобиографических бестселлеров Ли Якокка:
«Ошибки составляют неотъемлемую часть жизни, полностью избежать их невозможно», хотелось бы, чтобы ошибки педагогов не наносили вред будущему поколению нашей нации.
Как было сказано выше в одном из статей – «методическая работа призвана помочь педагогу добиться высоких результатов в обучении детей», я бы добавила «а также заботиться о психическом здоровье учителя».
Психически здоровый учитель открыт людям, миру, его тревожат не только свои проблемы, но и проблемы других
людей, которые он стремится решать. Такой учитель постоянно работает над собой, интересуется новой информацией. Все
это позволяет ему лучше осознавать себя и вырабатывать четкие цели, принимать решения и следовать им. Так давайте же
поможем ему «не слететь с катушек» в долгой педагогической жизни (увы, часто неблагодарной), поддержим в меру своих
сил, каждый на своем месте - вся общественность.
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СТУДЕНТТЕРДИН МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМДЕРИН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Узакова М.
Узакова Магира – аспирант, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
Азыркы учурда мектеп реформасынын негизги багыттарына ылайык сабакка болгон жалпы талаптар,окуучулардын
билимине, билгичтигине жана көндүмдөрүнө коюлуучу, окутуу жана тарбиялоо процессин уюштуруучу, ошондой элесабакка коюлуучу милдеттер жана максаттар өзгөрүүдө. Кайсы гана предметти албайлы, ал билим берүүчүлүк, тарбиялоочулук жана өнүктүрүүчүлүк комплекстүү милдеттер ийгиликтүү ишке ашырылгыдай тандалып алынууга тийиш.
Демек, мектептин негизги милдети баланы ар тараптан өстүрүп-өнүктүрүү менен, анын билим алууга умтулуусун калыптандырууга даяр маалыматтарды берүү аркылуу эмес, өз алдынча изденүүгө, үзгүлтүксүз акыл эмгекке үйрөтүү аркылуу
жетишүү болуп саналат.
Мектептин алдына койгон милдеттерине жана сабактын мазмунуна жараша ар бир сабактын максатын туура аныктоонун мааниси чоң. Биринчи планга окутуунун өстүрүп-өнүктүрүүчүлүк максаты коюлат, мындайча айтканда адаттагыдан
айырмаланып, биринчи өнүктүрүүчүлүк, андан соң билим жана тарбия берүүчүлүк максаттарды ишке ашыруу талапка ылайык. Бирок, иш жүзүндө мурункудай эле окутуунун максаттары биринчи орунда болуп келе жатат.
Сапат проблемасы татаал маселелерге жана көптөгөн факторлорго көз каранды. Окутуунун сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн бир жактуу: же проблемалуу окутууну, же техникалык каражаттарды ж. б. колдонгула, ошондо
коюлган проблема чечилет деген кеңешти берүүгө мүмкүн эмес[4].
Окутуунун сапаты окутуучулардын илимий-методикалык даярдык деңгээлинен; мектептин окуу-материалдык базасынын абалынан; мугалимдер коллективинин алдына коюлган жалпы максатты чечүүгө жасаган аракетинен; ар бир сабакка
терең даярдык көрүп жана аны окуучуларга таасир тийгизгендей кылып өткөрүүсүнөн ж. б. негизде түзүлөт. Демек, мындан окуу-тарбия берүү процессин азыркы мезгилде педагогика негиздеген законченемдүүлүк жана принциптерине таянып,
системалуу түрдө жакшыртып туруу керек экендигин көрөбүз.
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Окуу - тарбия берүү процессин системалуу түрдө жакшыртуу башка предметтердей эле математиканы окутуу методикасынын алдына окуу процессинин натыйжалуулугун арттыруу, б. а. окуучуларды чыгармачылык активдүүлүккө, өз алдынча билим ала алууга, алган билимин улам жаңылап турууга жана эмгек практикасында, күндөлүк турмушту активдүү колдоно билүүгө үйрөтүү маселелерин коет.
Окуучулардын мындай сапаттарын өстүрүүчү каражаттардын бири-бул окутуу процессинде окуучуларга мамиле жасоо. Мындай мамиле жасоо мектеп ар бир окуучуга милдеттүү түрдө орто билим берүүнү максат кылып коюу мезгилинде
өзгөчө зарыл. Жекече мамиле жасоо ар бир окуучунун ар тараптуу кызыгуусун өстүрүп, билимге болгон умтулуусун калыптандырууга багытталат.
Биз мында коюлган проблемага кыскача токтоло кетүүнү туура көрдүк, анткени, окуучуларга жекече мамиле жасабаса,
алардын белгилүү денгээлдеги иштөө чыгармачылыгын өнүктүрбөсө, билим сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатууга
мүмкүн эмес.
1992-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” законунда [2], 1996-жылы кабыл
алынган улуттук “Билим” программасында [2] жогорку педагогикалык билим берүүнүн проблемаларынын айрым аспектилери да каралып, жалпы эле жогорку билим берүүнүн контекстинде негизги стратегиялык багыттары аныкталган.
Математика мугалимдерин даярдоонун көп кырдуу проблемаларына шериктештикке кирген мамлекеттердин көрүнүктүү окумуштууларынын фундаменталдык эмгектери арналып келген.
Ɵсүп келе жаткан жаш муунду окутуу-тарбиялоону уюштуруу процессин талдоо бир эле жүз жылдыкка эсептелбейт.
Окумуштуу педагогдор окутуу иши уюштурула турган реалдуулукту эске алуу менен, окутуу процессин жакшыртуунун
шарттарын жана ыкмаларын талдап көрүшкөн. Педагог-философтор тигил же бул педагогикалык системанын алкагында
сабакты уюштуруучулук жактан тариздөөгө негизденүү менен, окутууну активдештирүүнүн мүмкүнчүлүгү боюнча маселелерди талкуулашкан[3].
Бүгүнкү күндө дидактиканын андан ары өнүгүү багыттарында жана окуу процессин активдештирүүнүн бир катар фундаменталдуу жоболорунда белгиленген педагогикалык системаларга алар ар кандай доорлорго таандык экендигине карабастан негиздебей коюуга болбойт.
Практика көрсөткөндөй, окуу процессиндеги кемчиликтерди жоюу, биринчи кезекте, сабакта окуучулардын ролуна,
позициясына карата мугалимдердин мамилесинин өзгөрүүсү, окуучуну педагогикалык процесстин субъектиси катары кабыл алуу. Педагогикалык таасир берүүнүн объектиси катары окуучунун позициясы анын өз алдынчалыгын жана тааныпбилүү активдүүлүгүнүн өнүгүүсүн камтыйт: “Тарбиячы мугалимдин балага таанып-билүү жана адептик нормаларды “киргизүү” аракети баланын негизги акыл жана адептик өнүгүүсүн, аны жеке өзгөчөлүккө жана сапатка тарбиялоону бузат”[4].
Илимийлүүлүк принцип сабактын бардык этаптарында материалдын эң негизги түйүндөрүндө дайыма өзгөчө көңүл
бөлүнүп белгиленип турушун талап кылат. Андыктан, окумуштуу-методист Н.Ибраеванын «китеп окуучу үчүн» деген талабы максатка ылайык. Анда жаңы теманы киргизүүдө аны окуучулардын мурдагы билгендери менен байланыштырып сунуш
кылууга болот. Китепке ылайыкталган жумушчу дептер мектепке жаңы келген окуучулар үчүн эң ылайык, анткени алардын өз алдынча аракеттенүүсүн уюштурууга жакшы шарт түзүп, кызыгуусун арттырып, китеп менен иштөөгө үйрөтөт[3].
Убакыттын өтүшү менен башталгыч класстын окуучусунун абдан таза, нукура наристелик каалоосу иш жүзүнө аштыбы ... же, тескерисинче алгачкы ишеничтер жоголуп, анын ордуна өзүмчүлдүк, же кызыкчылыктар бекемделип калдыбы?
Мына ушундай татаал суроолордун түрмөгү башталгыч мектептеги биринчи мугалимдин кесиптик, инсандык жана методикалык ишмердүүлүгүн сапаттык аткарылышына “байланат”. Бул биринчи маанилүү фактор болуп саналат.
Экинчи маанилүү фактор – бул жалпы мектепке, анын ичинде башталгыч мектепке карата коомдук талаптын өзгөрүшү
болуп саналат. Дүйнө жүзү традициалуу болуп эсептелген билим сапатынын окуучулардын өздөштүрүлгөн билимдердин
көлөмү менен аныкталышын четке кагууда. Билим сапатын аныктоодо “эмне?”, “канчалык денгээлде?” өздөштүрүлдү, “эмненин негизинде”, “кандай аракеттин” натыйжасында окуучулардын ишмердүүлүгүнүн өзгөрүшү маанилүү болуп калды.
Башкача айтканда, өздүк кызыгуунун негизинде, “жөнөкөй” бирок тынымсыз, үзгүлтүксүз өзгөрүүгө учуроочу инсандык
касиеттерге ээ болуу, алдыңкы абалга чыкты.
Бир сөз менен айтканда, компетенттүү мамиленин башталгыч мектепте дагы орун алышы коомдук талаптардын негизгиси болуп калды. Мектеп “көлөмдүү билимдин” эмес, “өздөштүрүлүүчү билимдин” булагы болуп калышы абзел[3].
Мектеп курсундагы милдеттүү түрдөгү математикалык билим берүү окуучуларда зарыл болгон математикалык шыкты,
ой-жүгүртүүнү калыптандырып, интеллектуалдык жактан өсүүсүнө салым кошуусу зарыл. Математика боюнча студенттерге жүргүзүлгөн текшерүүлөрдөн жана иликтөөлөрдөн улам туюнтмаларды өзгөртүп түзүүдө, жөнөкөй эсептөөлөрдө кетирилген каталарды, теңдеме жана барабарсыздыктарды чыгаруудагы кыйынчылыктарды, элементардык функциялардын графигин түзүүдөгү көндүмдөрдүн жоктугун, негизги түшүнүктөрдүн эс-тутутумунан чыгып калгандыгын ж.б. байкоого болот.
Иликтөөчү текшерүүлөрдүн натыйжасында төмөнкүдөй жыйынтык чыгарууга болот:
Студенттердин мектептик математика курсун орточо деңгээлде өздөштүргөндүгүн;математикалык билим маданиятына
жеткиликтүү ээ болбогондугун;кээ бир студенттердин өзүн-өзү текшерүүдө өз ишмердүүлүгүнө жана интеллектине сын көз
менен карабагандыгы жана башкалар аныкталган.
Ал эми эс-тутумунан тез чыгарып жиберүүнү шарттоочу себептер болуп төмөнкүлөр эсептелет:
- математикалык билимдерди жана ыкмаларды колдонуунун жана бышыктоонун болбогондугу;
- мектеп курсунун программасындагы бөлүмдөрдү формалдуу жана үстүртөн окугандыгы;
- респонденттердин кээ бир математикалык ык жана көндүмдөрдүн актуалдуулук жана практикалык маанилүүлүгүн
сезбегендиги;
- мектеп материалдарын окуп-үйрөнүүдө кетирген каталарын аң- сезимдүүлүк менен кайра өздөштүрүүгө аракетинин
жоктугу ж.б.
- Көп проблемаларды ийгиликтүү чечүү гуманитардык багыттагы адистиктердин студенттеринин интеллектуалдык
деңгээлинин өсүүсүнөн көз каранды болот[1].
Болочоктогу башталгыч класстардын мугалимдерине кесиптик математикалык билим берүүнүн мазмунун жакшыртуу
жана жаңыланып турушу бул аякталбай турган процесс. Жогорку окуу жайларында кесипке даярдоодо студенттердин проблемалык методдорду болочоктогу кесиптик ишмердүүлүктөрүндө колдоно билүү билгичтиктерин калыптандыруу негизги
маселелерден болуп саналат.
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“Педагогикалык технологиялар” түшүнүгү орус тилиндеги педагогикалык лексикондо англис тилиндеги “educational
technology” термини мугалимдин кесиби менен байланыштуу каралат. Негизинен ал окутуунун техникалык каражаттарын
колдоно билүү менен сабак өтүүдө ыкмалык репертуарга ээ болууга негизделген.
Учурда бул термин өзүнө окутуу процессин методикалык жактан жабдууну гана камтыбастан (аны техникалык жактан
жабдуу жана мугалимдин методиканы билүүсү), анын маанилүү жагын, окутуу ыкмаларын жана түрлөрүн тандоого жараша
окутуунун максатын жана маанисин да камтыйт. Ошондуктан, педагогикалык технологиялар деп окутуунун бүтүндөй процесси жана окуу жайларындагы таалим-тарбияны уюштуруу иши түшүнүлөт.
Кыргыз Республикасында жалпы билим берүүчү орто мектептердин башталгыч класстарынан тартып жогорку класстын окуучуларына, атайын орто кесиптик билим берүү мекемелеринен тартып жогорку окуу жайлардын студенттерине чейин билим алуучулар ээ болуучу компетенциялар аныкталууда, башкача айтканда, ар бир адис өз кесибине жараша тиешелүү компетенттүүлүктөргө ээ болуусу зарыл.
Бул өңүттө алганда акыркы жылдары адистин жана педагогдун компетенттүүлүгүнүн тутуму жана аныктамасы кенири
талкууга алынууда. Компетенттүүлүктүн негизги үч тобун аныктаган мамиле кенири таркалган.
Педагогикалык кесипке карата колдонулуучу компетенттүүлүктүн төмөнкүдөй түрлөрү белгилүү: жалпы маданий, методологиялык, предметтик-багыттуу[4].
Окуу-тарбиялык процессти уюштуруудагы компетенттүүлүк;
Окуучулардын жетишкендиктеринин жана көйгөйлөрүнүн мониторингин жүргүзүүдөгү мониторинг;
Окуу-тарбия процессин долборлоодогу компетенттүүлүк;
Окуу-тарбиялык процесстин катышуучулары менен карым-катнашынын компетенттүүлүгү.
Башталгыч мектептин мугалимдеринин компетенттүүлүгү окуу процесске катышып жаткан окуучуга багыттуулугу
менен мүнөздөлөт. Башталгыч класстын мугалимдеринин компетенттүүлүгүнүн негизги өзгөчөлүктөрү негизинен төмөнкүлөр:
- мугалимдин педагогикалык гуманистик көз карашта болуусу менен ар бир окуучуну чыныгы сүйүүсү, ар биринин
кызыгуусуна толук көңүл буруусу, окутуп-тарбиялоо процессинде жагымдуу шарттарды түзүүсү;
- профессионалдык даярдыктын негизинде ийкемдүү педагогикалык ойлонууга ээ болуусу;
- педагогикалык профессионалдык аракеттердин ишке ашышы: окуу мазмунунун негизинде өнүгүүнү пайда кылуу;
проектини жана прогнозду түзүү болуп эсептелет.
Ал эми бакалавр багытында даярдалып жаткан педагогикалык жогорку окуу жайдын негизги милдети- башталгыч
класстын мугалимдеринин төмөндөгүдөй компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу. Аларга: өз алдынчалуулук, жоопкерчиликтүүлүк, коммуникабелдүүлүк, толеранттуулук, маселени жекече жана топто чече билүүчүлүк, бат кабыл алуучулук, керектүү маалыматты таап пайдалана алуучулук, демилгелүүчүлүк менен эмгектенүү кирет. Адам өзүнүн жекече, кесиптик
жана коомдук турмушундагы өзгөрүүлөргө бат ылайыкташа алуу менен максатына жете билүүсү зарыл.
Андыктан, башталгыч мектеп мугалиминин компетенттүүлүгү башталгыч мектептин окуу мазмунун ишке ашыруучу
мугалим алгач мектеп курсун актуалдаштырып, математикалык негизги билимге ээ болсо жогорку компетенттүүлүктүн
калыптанышына өбөлгө түзүлөт.
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МОДЕЛЬ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Усенова Р.К.
Усенова Рахат Керимкуловна – ст.преподаватель, КНУ им. Ж. Баласагына, г. Бишкек.
Аннотация.
Бул иште студентердин өз алдынча таанып билүүсү изилденип жана анализ берилген. Психологопедагогикалык адабияттардын негизинде бул формалардын мүнөздөмөлөрү берилип жана студенттердин өз алдынча
таанып билүүсүнүн илимий теориялык негиздеринин болжолдуу модели сунушталат.
Аннотация. В данной работе изучен и дан анализ познавательной самостоятельности студентов. На основе изученной
психолого-педагогической литературы дается характеристика этих форм и предлагается примерная модель научнотеоретической основы формирования познавательной самостоятельности студентов.
Ключевые слова. Формирование, познавательная самостоятельность, модель, педагогика, личность.
В современной педагогике познавательная самостоятельность понимается неоднозначно. Одни авторы рассматривают
познавательную самостоятельность как качество личности, другие отдают предпочтение деятельностной стороне.
К примеру, Н.А. Половникова [1], Л.П. Аристова [2] и Т.И. Шамова [3] придерживаются первой точки зрения, считая
под познавательной самостоятельностью качество личности, в то время как И.Я. Лернер [4] придерживается больше деятельностного, чем личностного подхода.
Проведенный анализ работ [1,2,3,4,6,7] свидетельствует, что проблема формирования познавательной самостоятельности как одного из значимых качеств личности является одной из актуальных задач высшего и среднего образования. Формирование познавательной самостоятельности учащихся является основой развития познавательной самостоятельности
студентов.
Изучение различных подходов к раскрытию понятия «познавательная самостоятельность» позволило в работе [5] выйти на следующее определение данного понятия.

226

Познавательная самостоятельность – это сложное интегративное качество личности, характеризующееся стремлением
и умением рационально планировать, выполнять и контролировать свою познавательную деятельность в относительной
независимости от внешнего влияния.
Самостоятельная работа считается комплексной, охватывающая как внеаудиторную, так и аудиторную и не является
абсолютно самостоятельной. Для совершенствования процесса формирования познавательной самостоятельности студентов
и системного педагогического подхода к решению данной проблемы предопределило необходимость создания и обоснования соответствующей модели. При организации самостоятельной работы студентов необходима программа, точно определяющая цели, задачи, принципы задачи, основные направления работы, этапы ее осуществления.
Для этой цели в данной работе предлагается примерная модель «Научно-теоретические основы формирования познавательной самостоятельности студентов», анализирующая существующие теоретические подходы к проблеме исследования; уточняется понятие «познавательная самостоятельность»; определяются основные уровни познавательной самостоятельности студентов и показатели ее сформированности; описывается модель процесса формирования познавательной самостоятельности у студентов.
Структура познавательной самостоятельности включает в себя следующие компоненты: мотивационный, содержательно-операционный, регулятивный.
1. Сформировать у студента умение самостоятельно добывать необходимый объем знаний, ориентироваться во все
увеличивающемся потоке профессионально значимой и общекультурной информации, возможно лишь при наличии потребности в знаниях у самого субъекта обучения, положительной мотивации его самостоятельной познавательной деятельности. На основе потребности в познании возникают мотивы и формируются противоречия между возникшей познавательной потребностью и возможностью ее удовлетворения своими силами.
2. Содержательно-операционный компонент включает систему ведущих знаний и способов учебно-познавательной деятельности. Содержательная сторона данного компонента включает в себя комплекс знаний, которые обеспечивают успешность осуществления студентом самостоятельной познавательной деятельности. Операционная сторона содержательнооперационного компонента познавательной самостоятельности отражает практическую готовность студента к самостоятельному познанию и включает в себя комплекс умений.
3. Регулятивный компонент познавательной самостоятельности отвечает за осуществление самостоятельной познавательной деятельности, обеспечение целенаправленного устойчивого характера ее протекания.
Цель сформулирована следующим образом: совершенствование процесса формирования познавательной самостоятельности у студентов, можно конкретизировать следующими задачами:
1) формирование у студентов познавательных мотивов, а именно:
 учебных мотивов, характеризующихся направленностью на усвоение новых знаний;
 учебно-познавательных мотивов, характеризующихся направленностью на овладение способами добывания знаний;
 мотивов самообразования, отличающихся направленностью на постоянное совершенствование способов добывания
знаний;
 склонности к занятию научно-исследовательской и научно-методической работой по проблемам изучаемых дисциплин (формирование мотивационной готовности);
2) вооружение студентов знаниями:
 об организации самостоятельной познавательной деятельности, переходящей на высших этапах в творческую;
 об организации самостоятельной познавательной деятельности в условиях профессиональной деятельности;
3) выработка у студентов умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности.
Можно выделить три группы умений:
- общеинтеллектуальные умения;
- общие учебные умения;
- специальные (предметные) умения и навыки;
4) Формирование у студентов умений и навыков саморегуляции самостоятельной познавательной деятельности (проявление волевых усилий по преодолению познавательного затруднения, по стремлению к завершенности познавательной
деятельности и т.д.).
Основными дидактическими принципами, положенными в основу данной модели, являются: ориентированность высшего образования на формирование самостоятельности личности; соответствие содержания вузовского образования современным тенденциям развития образования и науки; развитие и профессиональное становление личности на основе достижений науки и практики; применение современных методов и форм обучения; подготовка высококвалифицированных специалистов конкретной сферы профессиональной деятельности.
Содержание работы по формированию познавательной самостоятельности у студентов включает в себя три основных
направления: теоретическую, методическую и практическую подготовку.
Функциональным ядром модели могут являться спецкурсы, содержание которых ориентировано на вооружение студентов знаниями об организации самостоятельной познавательной деятельности.
В структуре модели процесса формирования познавательной самостоятельности студентов выделены три последовательных этапа:
1. Мотивационно-ценностный; 2. Содержательный; 3. Профессионально-деятельностный.
Прогностический потенциал данной модели может выражаться в результате: высоком уровне сформированности познавательной самостоятельности у студентов.
Оценка уровня сформированности познавательной самостоятельности у студентов требует выделения основных показателей:
- наличие познавательных мотивов и потребностей;
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Модель научно-теоретической основы формирования познавательной самостоятельности студентов
Требования Государственного образовательного стандарта
Цель – совершенствование процесса формирования познавательной самостоятельности у студентов
Задачи:
 Формирование мотивов и потребностей;
 обеспечение знаниями об организации
самостоятельной познавательной деятельности;
 выработка умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности;
 формирование навыков саморегуляции

Принципы

 ориентированность высшего образования на формирование самостоятельности личности;
 соответствие содержания вузовского образования современным тенденциям развития образования и науки;
 развитие и профессиональное становление личности на
основе достижений науки и практики;
 применение современных методов и форм обучения;
 подготовка высококвалифицированных специалистов
конкретной сферы профессиональной деятельности

ЭТАПЫ:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
теоретическая
подготовка

методическая
подготовка

практическая
подготовка

1.
2.
3.
4.

мотивационно-ценностный
содержательный
профессионально-деятельностный
Аналитико-корректировочный

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ

аудиторная
работа
-лекции
-лабораторно
практические
занятия
-консультации
-самостоятельная работа
-семинарские
занятия
-круглые столы

внеаудиторная работа
-работа в
библиотеке
-домашняя
работа СРС
-формы организации
НИРС
-рефераты
-курсовые
работы

МЕТОДЫ РАБОТЫ

обучения:
-объяснительно-иллюстративный репродуктивный
-частичнопоисковый
-метод
проблемного изложения
-исследователь ский

воспитания:
- методы формирования
сознания личности (рассказ, беседа, диспут, пример, лекция)
- методы организации деятельности и формирования
опыта общественного поведения (приучение,
упражнение, требование,
поручение, создание воспитывающих ситуаций)
- методы стимулирования
поведения и деятельности
(поощрение, наказание,
соревнование)

СРЕДСТВА

общие:
-Государствен
ный образователь ный
стандарт
-учебные
программы
и учебные
планы
-учебные
пособия
-дидактический материал и др.

Специфические:
-Компьютеры
-интернет
-электронная
почта
-программное
обеспечение
-аудио и видео
аппаратура
-аудио и видео
диски (в зависимости от
содержания
спец курса)

РЕЗУЛЬТАТ – высокий уровень сформированности самостоятельной познавательности студентов

- усвоение системы знаний об организации самостоятельной познавательной деятельности;
- сформированность умений и навыков организации самостоятельной познавательной деятельности;
- сформированность навыков саморегуляции.
В процессе диагностики познавательной самостоятельности можно выделить три уровня сформированности данного
качества личности у студентов: низкий, средний, высокий.
Низкий уровень сформированности познавательной самостотятельности у студентов характеризуется отсутствием положительной внутренней мотивации к избранной сфере деятельности и познавательных потребностей; несформированностью специальных теоретических знаний по организации самостоятельной познавательной деятельности. Для этого уровня
характерна низкая учебная активность, студенты имеют слабые, несистематизированные знания по преподаваемым дисциплинам, стремятся перевести поисковое творческое задание на уровень усвоенных образцов рассуждений, способов, действий. Для этого уровня также характерна низкая учебная активность, отсутствие умения произвольно управлять своей познавательной деятельностью и целенаправленно организовывать свою учебную деятельность, волевые усилия по преодолению познавательных затруднений проявляются слабо.
Средний уровень сформированности познавательной самостоятельности у студентов проявляется в наличии выраженной потребности в знаниях, которая часто носит дифференцированный интерес к преподаваемым предметам. Усвоение теоретических знаний находится на уровне их применения в соответствии с заданным алгоритмом. Студенты с заданным уров-
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нем развития познавательной самостоятельности вносят в свою деятельность исследовательские элементы. На основе краткой инструкции преподавателя студенты не только могут планировать свою познавательную деятельность, но и вносить в
нее существенные коррективы.
У студентов, имеющих высокий уровень сформированности познавательной самостоятельности, познавательный мотив направлен на усвоение знаний, способов их добывания и на их совершенствование при ведущей роли последних;
наблюдается переход внешней мотивации во внутреннюю. Студенты стремятся и умеют самостоятельно организовывать
поисковую работу, учебную деятельность; формируют вопросы проблемного характера; переносят знания в новую ситуацию; безошибочно выполняют тематические и межтематические обобщения. Студенты владеют языком на высоком уровне,
в речи практически отсутствуют лексико-грамматические ошибки. Для студентов данного уровня характерно постоянное
преодоление трудностей, выход на все новые уровни знания, расширение общего и научного кругозора, достижение значительных успехов в учебе, все это ведет к высокому эмоциональному подъему. Этот подъем не позволяет останавливаться на
достигнутом, ускоряет познавательную деятельность, что приводит к развитию познавательной самостоятельности.
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КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ТАРЫХЫ САБАГЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН ЖАЗУУ ЖАНА ООЗЕКИ
ЧЫГАРМАЧЫЛЫК АКТИВДҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮ
Үкүева Б.К.
Үкүева Бүшарипа Кожояровна – п.и.д., профессор, ОшМУ, Ош ш.
Аннотация. Аталган макалада Жогорку оку жайларында студенттердин жазуу жана оозеки кебин кыргыз адабиятынын
тарыхы сабагында интерактивдүү методдорду колдонуу менен өстүрүүнүн жолдору көсөтүлдү.
Аннотация. В упомянутой статье были показаны способы научить письменной и устной речи на уроках истории кыргызской литературы через интерактивные уроки для студентов университета.
Abstract. In mentioned article there were shown the ways to teach the Writing and Speaking skills in the lessons of Kyrgyz Literature’s History through interactive lessons for University Students.
Түйүндүү сөздөр: оозеки жана жазуу кеби, интерактивдүүлүк, стратегиялык кадамдар, текст, колдонулган ыкма, кадам,
анализ, синтез
Айрыкча ЖОЖдордо жазуу кебин, оозеки кеби менен бирдикте өнүктүрүү – окутуучулардын башкы милдеттеринин
бири болуп саналат. Сабактын структурасы сыяктуу, жазуу иши да, графикалык ыкмалардай үч этап менен иш жүзүнө
ашырыла тургандыгын студенттерге түшүндүрүүдөн сабак башталат. Маселен:
1-тема берилет да, ал боюнча студенттер өз ара идеялык маалыматтарды топтоп, ойлорун системалаштырышып,
башкача айтканда, жаңы темага даярдык көрүлөт, тактап айтканда чакыруу стадиясынан өтүшөт.
2-түшүнүү стадиясында студенттердин иш аракетинин башталышы, же белгилүү бир берилген теманын тегерегинде
жаза башташы же толук иштелбеген текст түзүүлөрү менен сабактын башталышы.
3-презентацияда жазылган, бирок толук иштелбеген вариантын ар бир студент аудиторияга окуп, жарыялашы менен
улантылат.
4-ар бир автордун-студенттин варианты угулгандан кийин аудиториянын көрсөткөн кемчиликтерин оңдоп тактоолор
менен кайрадан текст болуп иштелип, окутуучуга тапшырылышы же дагы бир кайталоо сабагында оңдолгон тексттер менен
иштеши дагы бир жолу бышыктоо менен бүтөт. Бирок ошол процессте, жазуу үчүн шартуу түрдө төмөнкү иш-аракеттин
болушу сөзсүз зарыл:
1-Такай жазуу мүмкүнчүлүгү.
2-Жазуу үчүн кызыктуу темалардын тандалышы.
3- Адегенде окутуучулар өзүлөрү үлгүлөрүн сунушташы.
4-Жазылган текст үчүн окурмандын аудиториясын түзүү.
5-Окурмандардын пикиринен кийин кайрадан оңдоо жана кайрадан аудиторияга же окутуучуга сунуштоо.
6-Биргелешип жазылган иштердин жанрларын тактоонун болушу.
Демек, «жазуучу» – студент жогорудагы 6 тапшырманы аткаруу үчүн адегенде окутуучу жардамга келип, тема сунуш
кылса дале болот. Анткени жазуу ишине киришээрде тема анык болсо дале студенттер эмнеден башташын билбей калышы
мүмкүн. Ошондуктан теманы ачуу үчүн өзөктүү деп эсептеген ар кандай варианттагы төрт сүйлөмдү доскага жазып койсо,
студенттин оюн системалаштырууга жакындан жардам болот. Анткени шыр баштай албай жаткан студенттер теманын
тегерегиндеги багыт берилген сүйлөмдөрдү окуп, жанындагы өнөктөштөрү менен пикир алышып, ойлорун бир ыкка
келтирип жаза башташы мүмкүн. Ушул процессти студенттер баштарынан өткөрүп жатканда окутуучу ар дайым
студенттердин кыйналган жерлеринде жолго салып, багыт берип жүрүп олтурушу керек. Окутуучунун бул иш аракети
суроолор же тескерисинче өзүнүн багыт көрсөткөн сөзү (албетте берилген теманын негизинде) аркылуу жүрүп олтурушу
аудиторияда жагымдуу жагдайды түзүп, алардын чыгармачылыгынын активдешине көмөк болот. Мына ушул жагдайдын
ишке ашышын бир интерактивдүү сабактын модели аркылуу студенттерге түшүндүргөнгө аракеттенип көрөлү:
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Колдонулган ыкма: Топ менен иштөө. «Жазуучунун креслосу», «Дубалга карап окуу».
Сабактын темасы: Ч. Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романы.
Стратегиялык кадам:
1- кадам.
2- Окуш үчүн таркатылган тексттен алган түшүнүктөрү боюнча топтогон ойлорун жаза берүү керек.
2-кадам. Жазганын окубаганга аракеттенүү керек.
3-кадам. Оңдобоо керек.
4-кадам. Оюна эмне келсе, ошону жазуу керек.
5-кадам. Каталарына көңүл бөлбөө керек.
6-кадам. Кайра көчүрөм дебөө керек.
7-кадам. Күтүүсүз келген «алтын ойлордон» баш тартпоо керек.
8-кадам. Жазганга чейин топтогон идеялары өзгөргөнүнө карабоо керектигин окутуучу сабактын алдын эскертип
коюусу керек же доскага ушул нерселерди жазуу учурунда эсиңерге туткула деп жазып койсо, алардын көрүү ссзими
аркылуу эсте калаары бышык.
9-кадам. Дептериңерге «бүтө элек» деп чекесине жазып койгула.
10-кадам. Бир саптан калтырып жазгыла. Анткени кийин кайрадан текшерип жатып, дагы айта турган идеялар
кошумчаланып жазылышы үчүн жол таштап жазгыла.
11-кадам. Жазып бүткөндөн кийин студенттерге өз материалын дубалга карап үн чыгарып окуусун талап кылуу керек.
Анткени, «Дубалга карап окууну» өткөрүү тартиби студент өз сөзү, идеялары менен болуп, мазмундук, идеялык,
системалык байланыштарга анчалык көңүл бөлбөшү мүмкүн, ошондуктан ушул кемчилигинен арылуунун жолу катары
сунушталат. Башкача айтканда, өзүнө өзү угузуп, өз текстин окуган студент ашыкча же байланышсыз, же мазмундун
негизин аныктабаган сөздөрдөн арылып, текстин мурдагыга караганда жакшыртылган вариантын түзгөнгө жетишет.
12-кадам. Ошол эле мезгилде «Жазуучунун креслосун» сунуштоого да болот. Анда коюлган креслого өз калоолору
менен «бүттүм» деген вариантын сунуштаган студент өз текстин аудиторияга окуп берет. Окулган текст бүткөндөн кийин
угуп олтурган аудитория «жазуучуга » суроо бериш керек жана ошол жазуу ишинен өзүнө жаккан бир нерсени: балким,
мазмунун, балким жазуучунун баяндоосун, балким теманы толук ачып бергендигин. балким өзү баяндаган каарманынын
образын жогорку деңгээлде ачып бергендигин, көркөм аргументтер аркылуу далилдеп көрсөтүшү керек жана өзүнүн оюн
толуктоо максатында сунуштарын киргизүүокулган тексттин мазмунун жакшыртууга көмөктөш болот.
13-кадам. Жакшыртылган вариант түзүлүп бүткөндөн кийин корректуралык оңдоо этабы башталышы керек. Анткени,
оңдоо процессинде балким айрым ойлор алып салынышы же тескерисинче кошумчаланылышы мүмкүн, корректуралык иш
аракет да баш аламан болбостон, төмөндөгү үч критерийдин негизинде ишке ашышы керек:
1. Жазып бара жатып текстте ката кетирбөөсү.
2. Өзүнүн кетирген катасын (орфографиялык эле эмес, сюжеттик, идеялык, тематикалык, көркөмдүк ж.б.) көрө жана
сезе билүүсү.
3. Кетирген катаны оңдой билүүгө көнүгүүсү.
Жогорудагы жазуу ишинде биз белгилеп көрсөткөн негизги критерийлерди сактонун эң негизги максаты–ар бир
студент өзү жазган текстине жоопкерчилик менен мамиле кылууга тарбиялоо болуп саналат. Анткени студенттерге кандай
эмгек болбосун, ал бааланууга, баалануунун натыйжасы болгон ал жараткан эмгектер жарыяланууга, окурмандарга сунуш
кылынууга тийиш экендигин маалыматтайбыз.
Ошентип, канчалаган оңдоолордон кийин пайда болгон жазуу иши аудиториянын, окутуучунун ой-пикир,
сунуштарынан өткөндөн кийин жалпы жыйынтыктын натыйжасынын негизинде жарыялоого сунуш кылынат. Сунуш да ар
кандай форма, багытта болушу мүмкүн, мазмунуна, көркөмдүгүнө жана башка өзгөчөлүктөрүнө карап, областтык,
республикалык, университеттин, факультеттин басмаларына, атайын дубал газеталарга сунуштап жарыя кылууга болот. Бул
иште окутуучу багыт берүүчү гана болбостон, жакындан жардамчы, көмөкчү болуусу керек.
Жогоруда биз белгилеп көрсөткөн жазуу иштерин ар кандай процедурада өткөрсө болот. Ошонун бири:
Ар кандай булактардан пайдаланып доклад жазуу.
Аталган жазуу ишин баштаардан мурда, окутуучу атайын докладдардын, курстук, дипломдук иштердин темаларын
сунуштайт. Студент өзү каалаган темаларын сунуштаса да болот. Мисалы:
Сабактын темасы: А.Осмоновдун чыгармачылыгы.
Сабакта колдонулуучу ыкма: Ар кандай булактардан пайдаланып доклад жазуу.
Күтүлүүчү натыйжа :
 Өз алдынча чыгармачылыгын калыптандырат;
 Илимий-теориялык материалдарды пайдаланганга үйрөтөт;
 Өзүнчө жаза, айта билгенге көнүгөт;
 Ассоцациялоого;
 Анализдөөгө;
 Синтездөөгө;
 Экскурс жасоого;
 Ой-пикирлеринин натыйжасын көрө, аны жаза билгенге;
 Аргументтештирүүгө;
 Фактыларга (көркөм тексте да) таянганга жана аны колдоно билгенге үйрөнөт.
 Чыгармачылык изденүүгө тарбиялайт.
Стратегиялык кадам:
1-Студенттер адегенде газеталык макалаларды, илимий-теориялык, методикалык булактарды окуп чыккандан кийин
ага кошо аудиториядагы студенттсрдин көз караштарын (керек болсо, окумуштуу илимпоздордон интервью алып)
топтоштуруп туруп анализдеп, өзүнүн ой-пикирин жыйынтыктап жазуусу керек. Эгерде жазылгандан кийин окулган
материалдарда карама-каршы пикирлер кездешсе, албетте аларга карата автор өз оюн айтып, кайсынысына кошула
тургандыгын, эмне үчүн, кайсы (көркөм материалга) аргументке таянгандыгын далилдейт. Мисалы, А.Осмоновдун
чыгармачылыгына карата пайдаланып жазыла турган адабияттардын тизмеси төмөндөгүдөй болушу мүмкүн:
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Жогоруда көрсөтүлгөн булактардан пайдаланып жазылган докладдардын канааттандыраарлык деңгээлде жазылган
варианттарын (оңдолуп, такталып бүткөндөн кийин) басылмаларга сунуштоо уяң, тартынчаак студенттердин жүзүн ачууга
да көмөк болоору бышык.
Бул процесс тайпаларда деле жүрсө болот. Болгону тайпалардан улам бирөөсү өз ишин бүткөндөн кийин оозеки айтып
берип, ал талкууланып жүрүп олтуруп, акырында берилген комментарийлер жыйынтыкталса жакшы натыйжаларды берет.
Студенттердин жазма кебин өстүрүүгө токтолгон буга чейинки стратегиялар теориядан практикага өтүү аркылуу
аткарылса, жазма кепти өстүрүүдө колдонулган бул методдор тескерисинче практика жүзүндө жазып баштоо менен
улантылып, түздөн-түз сабак мезгилинде студенттин сынчыл ойлоосун өстүрүп, чыгармачылык активдүүлүгүн
өнүктүргөнгө көмөктөшөт. Экинчиден, максаттуу берилген теманын үстүндө жазылган аудиториядагы жалпы иш
студенттердин арасында тема боюнча түшүнүктү өз ара бекемдеп, бышыктоо менен анализделгенге жетиштирет.
Анткени аудиторияда жазылып, жалпы студенттер арасында окулган иш кайрадан берилген оң, терс пикирлердин
натыйжасы аркылуу оңдолуп, түзөлүп, мазмун-маңызы тереңдегенге жетишилип, теманын толук кандуу ачылышына
мүмкүнчүлүк түзүлөт. Көбүнчө аудиторияда жазылып окулган иштин натыйжасы жакшы болот. Себеби үйгө берилген
жазуу иши ал окуучу үчүн гана жазылып калгандай түшүнүк калтырат.
Жалпы түшүнүктө жазма речке анча көңүл бөлүнбөйт, анткени жазма речти бир студент же окуучу белгилүү тема
боюнча өзүнүн билгенин жазуу жүзүндө окутуучуга берген эсеп-кысабы катары гана түшүнүп келгенибиз туура эмес.
Анткени, ар бир студенттин жазуу кебине атайын процесс катары мамиле жасасак, алардын ички психологиялыкадептик, руханий дүйнөсүндө төмөнкү өзгөрүүлөрдү алып келгендигин көрөбүз :
1. Ар башка мектептен келген окуучу–студенттин өзүнө гана тиешелүү болгон көз карашы толук кандуу
калыптангандыгын;
2. Жазуу стилинин, манерасынын ар тараптан өнүккөндүгүн;
3. Өз ой–пикири канчалык деңгээлде баалуу экендигине сабырдуу; сыймыктануу, толкундануу сезими менен ичтен
барктоосунун өскөндүгүн;
4. Сынчыл ойлоо аркылуу берилген теманын тегерегинде терең анализ жүргүзө алгандыгын;
5. Жазуу процесси аудиторияда канчалык көп аткарылса, ошончолук ички кызыгуу сезимдеринин арткандыгын;
6. Аудиториядагы жазма иштин аткарылуу процессинде ар бир студенттин иш-аракетиндеги кыйынчылыктар аркылуу
бул процесс ишке ашаары сезилип, ар биринин ой–пикири сөзсүз түрдө баалуу экендигине ынанышкандыгын;
7. Студент окурман катары да өз ишинин мазмунун көркөм, илимий көз карашта, идеялык маңызы жогорку деңгээлде
ачып бергенге жетишишкендигин;
8. Башка студенттер тарабынан жазылган идеяларга өз идеясын кошуп, толуктай алгандыгын;
9. Негизгиси, студент көркөм чыгарманын сюжеттик–композициялык ырааттуулугун бузбай, бүтүн бир идеялык мазмунду бергенге, образ–мүнөздү ачканга көнүгүп, талдоого алып, жалпылап, жыйынтык чыгарганга жетишишкендигин;
10. Жазма кепте студент автордун–сүрөтчүнүн ролун аткарып, чыгарма жазуунун сырларын, оорчулугун жана кыйынчылыктарын баштан кечирип, өзү жаш жазуучу катары эмгегинин натыйжасы кантип келээрин сезип билгендигин;
11. Окурман катары өзү окуган чыгармага же илимий эмгекке рецензия берүүнүн жолдорун үйрөнгөндүгүн байкайбыз.
Ошентип ЖОЖдордо окуган студенттердин жазуу, оозеки кебин өстүрүүдө түздөн-түз интерактивдүү методдордун
жакындан жардам болооруна ишенич артаары чындык катары алдыңк планга чыгат.
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БИРИККЕН СӨЗДӨРДҮ ОКУТУУ
Үсеналиева Г.С.
Үсеналиева Гүлмира Садыковна – улук окутуучу, С. Нааматов ат. НМУ, Нарын ш.
Аннотация: Бул макалада кыргыз тилиндеги бириккен сөздөр жана аларды окутуу тууралуу сөз болот.
Түйүндүү түшүнүктөр: татаал сөздөр, бириккен сөздөр, аларды окутуу
Бириккен сөздөр кыргыз тилинде гана эмес, башка түрк тилдериндеги талаш болгон татаал маселелердин бири. Бул
маселе кыргыз тилинин окуу китептеринде ар башка чечилип келе жатат. Айрым авторлор бириккен сөздү татаал сөздүн
негизги бир түрү катары өзүнчө карашса, айрымдары аны өзүнчө эмес кошмок сөздөргө аралаштырып карашат. Ал тургай,
бириккен сөздөргө кыргыз тилинин окуу китептеринде ар түрдүү аныктамалар, ар түрдүү түшүндүрүүлөр берилип,
башталгыч класстар үчүн түзүлгөн кыргыз тилинин окуу китебинен тартып, жогорку окуу жайлары үчүн түзүлгөн кыргыз
тилинин окуу китептерине чейин бириккен сөздүн классификациясы жана аныктамасы мектеп грамматикасынын
эрежелеринен чыга элек.
Чынында эле кыргыз тилиндеги бириккен сөздөр жөнүндөгү маселени чечүүнүн теориялык жактан да, практикалык
жактан да мааниси зор, себеби бириккен сөздөрдү изилдөө иши мектептеги грамматикалык текшерүүлөрдө, орфографиядагы бир катар баш аламандыктарды жоюуда, сөз жасоо жагынан болгон түшүнүктү тактоого жардам берет.
Кыргыз тилинде да, башка түрк тилдери сыяктуу эле, айрым маанилүү сөздөрдү бирге айтуу жолу менен жаңы
сөздөрдү жасоо мурунтан бери келе жаткан негизги жолдордун бири экендигин көрүүгө болот.
Тилдин өсүү процессинде кээ бир татаал сөздөр тыбыштык жагынан өзгөрүп, көп муундуу сөздөр аз муундуу сөздөргө,
татаал сөздөр бара-бара биригип, бир сөзгө айланып кеткендиги байкалат. Тилдин сөздүк курамынын маанилүү бөлүктөрүнүн бири болуп эсептелген бириккен сөздөр жөнүндөгү маселеге кыргыз тилинин окуу китептеринде ушул убакка чейин
ар түрдүү түшүнүк жана аныктамалар берилип келе жатат. Мисалы, К.Тыныстановдун «Кыргыз тилинин морфологиясынан» (1934) баштап, 19587-жылы чыккан эмгектерде кыргыз тилиндеги татаал сөздөр үчкө: кош сөздөр, кошмок сөздөр жана кыскартылган сөздөргө бөлүнүп, бириккен сөздөр тууралуу маалыматтар жокко эссе.
Түркологиялык эмгектерде бириккен сөздөрдүн синтаксистик байланышта туруп биригиши көрсөтүлөт. Ошондуктан
тилибиздеги бириккен сөздөрдүн биринчи компоненти аныктооч, толуктооч, бышыктооч сөздөрдөн болсо, экинчи
компоненти аныкталгыч, толукталгыч, бышыкталгыч сөздөрдөн болот: быйыл, кайнага, унчук, алжапкыч, апар.
Кыргыз тилиндеги мурунку (байыркы) бириккен сөздөрдүн этимологиясы азыркы учурдагы бириккен сөздөрдүн
этимологиясына караганда өтө эле татаал, анткени фонетикалык жактан кеп өзгөрүүлөргө учурап, ал сөздөрдүн алгачкы
мааниси жоголуп да кеткен. Бирок кыргыз тилиндеги бириккен сөздөрдү башка тектеш тилдерге салыштыруу аркылуу анын
алгачкы маанисин табуу мүмкүн.
Татаал сөздөр жана алардын түрлөрү жөнүндөгү эң жөнөкөй түшүнүктү окуучулар башталгыч класстарда эле алышат.
Бирок 5-класста алардын билим деңгээлинин бир кыйла өскөндүгүнө карата татаал сөздөр, алардын түрлөрү жөнүндө
тереңирээк түшүнүк берүү менен мурдагы түшүнүктөрүн бекемдеп жана ар кандай материалдар менен кеңитүү керек.
Материалдын системалуу түрдө өтүлүшү тажрыйбалык зарылчылыгы жагынан алганда бириккен сөздөр V класста
өтүлүүчү негизги темалардын бири болуп саналат, окуучулар адабий тилибиздеги татаал сөздөрдүн түрлөрү жөнүндө
кеңири түшүнүк алып, тилибиздин байлыгы менен таанышышат.
Башка түрк тилдери сыяктуу эле кыргыз адабий тилинде бириккен сөздөр көп учурайт. Ошондуктан бириккен сөздү
окутууга мугалим көп көңүл бөлүү керек. Татаал сөздөр 6-класстын окуу китебинде киргизилгендигине карабай, «Кыргыз
тилинин программасында» (2014) татаал сөздүн түрлөрү катары кош сөздөр, кошмок сөздөр жана кыскартылган сөздөр гана
берилип, бириккен сөздөр кирбей калган [2.25.].
Өтүлгөн ар бир сабакта окуучулардын жаңы материалды терең өздөштүрүүсүнө, көнүгүү жумуштарынын үстүндө
көбүрөөк иштөөсүнө көңүл бурулушу кажет. Ошондуктан жаңы өтүлүүчү материалдын татаалдыгын жана анын көлөмүн
эске алуу менен убакытты так пландаштыруу керек. Бирок дайым эле мындай ыкманы колдонууга болбойт. Мисалы, VI
класста бириккен сөздү, анын жазуу эрежелерин түшүңдүрүүдөн мурда мугалим татаал сөздөрдү кыскача кайталап алат.
Проф. С Үсөналиев кайталоо мезгилинде окуу китептериндеги белгилүү болгон материалдарды жөн эле окуучулардын
эсине салуу менен чектелбестен, ага айрым жаңы материалдарды кошо берип, окуучулардын билимин тереңдетүүгө
мүмкүнчүлүк алгандай болуу керектигине токтолот [3].
Бириккен сөздү анын жазуу эрежелерин түшүндүрүүдө мугалим төмөндөгүдөй максаттарды коёт: 1. Окуучулар мурунку
өтүлгөн тема боюнча алган билимдерин бекемдешет; 2. Бириккен сөздөрдүн жазуу эрежелерин кеңири түшүнүшөт, ар түрдүү
мисалдар жана көнүгүүлөр иштөө аркылуу алган билимин бышыкташат; 4. Сүйлөө кебинде, оозеки мисалдарды түзүүдө
бириккен сөздөрдү пайдаланышат; 5. Окуучулар окуучулардын ойлоосу жана орфографиялык кыраакылыгы өсөт ж. б.
Жаңы сабакты түшүндүрүүдө төмөнкү таблицадагы мисалдарды негиз кылып көрсөтүү сунушталат[3.].
Кош сөздөр
ага-ини,
мал-сал
жакшы-жаман
алыш-бериш

Кошмок сөздөр
ак куу
бел боо
Жаңы-Жол бара жатат

Бириккен сөздөр
быйыл
былтыр
бүгүн
өйүз-бүйүз
Тайбуурул

Кыскартылган сөздөр
Кырмамбас
агитпункт
Кыргыз УУ
ИИМ

Мугалим бириккен сөздүн эки же андан ашык сөздөн биригишин, ошонун негизинде бири-биринин таасири
менен тыбыштык жагынан бузулушун айрыкча белгилеп, бүгүн, токсон, жамбаш, өгүнү деген сыяктуу мисалдар
менен бекемдейт.
Кыргыз тилинин грамматикаларында бириккен сөздөрдүн эрежеси чаржайыт берилип келе жаткандыктан,эки же андан
ашык сөздөрдүн туруктуу айкалышы тыбыштык жагынан бузулуп, биригип кеткен, бир эле маанини билдирген сөздөрдү
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бириккен сөз деп айтабыз деген аныктама туура. Бириккен сөздөр ар дайым бирге жазылат. Аны уңгу, мүчөгө ажыратууга
болбойт деп корутундулайт. Уңгу мүчөгө ажыратууда анын этимологиясына көңүл бурулат.
Кыргыз тилинин окуу китептеринде, программаларында бириккен сөздөрдүн бирде берилип, бирде берилбей келе
жаткандыгы жана этимологиясынын жетиштүү түрдө изилденбегендиги мугалимдерди да, окуучуларды да көп
кыйынчылыкка дуушар кылат. Бирок, ошондой болсо да, айрым бириккен сөздөрдүн этимологиясын түшүндүрүү
окуучулардын алган билимин тажрыйбада бекемдөөгө чоң жардам берет. Ошондуктан бириккен сөздөрдү түшүндүрүп
бүткөндөн кийин жеңилден оорго, жөнөкөйдөн татаалга деген дидактикалык принцип боюнча, бириккен сөздүн
этимологиясынан кыскача кабар берүү керектиги маанилүү.
Мугалим бириккен сөздүн маанисин ачык түшүндүрүү үчүн төмөнкүдөй таблицаны доскага илет да, бириккен сөздү
маанилеш болгон сөздөр менен салыштырат. Бул салыштыруу окуучулардын бириккен сөздөрдү терең түшүнүнүүсүнө
жардам берет.
Бириккен сөздөр
айырбаштоо (айыр баштоо)
колгабыш (кол кабыш)
кыйчалыш (өтүү)
чаржайыт (чар жайыт)
унчугуу (үн чыгаруу)
улутунуу (улуу тынуу)

Синонимдер
алмашуу (эки затты)
жардамдашуу, жардам берүү.
кайчы өтүп кетүү (адам)
баш аламандык,
тартипсиздик
үн чыгаруу, сүйлөө
үшкүрүү ж. б.

Жогорку таблица боюнча түшүндүргөндө бириккен сөзгө айрыкча көңүл буруу керек, себеби мектеп тажрыйбасында
окуучулар бириккен сөздү кошмок сөздөн толук ажырата алышпайт, орфографиялык каталарды көбүрөөк кетиришет.
Айтылышы жагынан бириккен сөз менен кошмок сөз бири-бирине абдан жакын келет.
Мындай жакындык окуучуларды бир топ кыйынчылыкка дуушар кылат. Бирок мугалим бириккен сөз менен кошмок
сөздөрдүн ортосундагы айырмачылыктарды ажыратуу менен гана жогорку кыйынчылыктан чыга алат. Мисалы,
биринчиден, бириккен сөздү ошол турган калыбында уңгусун ажыратууга мүмкүн эмес. Экинчиден, эки сөз биригүү менен
жаңы сөз жасалат.
Демек, тилибиздин байлыгын түзүүдө бириккен сөздөр чоң роль ойнойт. Мындай айырмачылыкты ар түрдүү
мисалдарды келтирүү менен бышыктоого болот. Мугалим тандап алган мисалдарын доскага жазып талдоо жүргүзөт,
бириккен сөз менен кошмок сөздүн айырмачылыгын түшүндүрөт, аларды так ажыратууга окуучуларды үйрөтүп, аларга
туура багыт берет.
Мугалим жаңы сабакты канчалык даражада жакшы түшүндүрүүгө жетишсе да, тийиштүү көнүгүүлөр менен өз
убагында бышыктабаса, баары бир натыйжа бербейт. Демек, тажрыйбада, турмуштун өзүндө бышыкталбаган сабак
окуучулардын эсинен бат эле чыгып кетет. Ошондуктан ар бир мугалим жаңы сабакты түшүндүрүп бүткөндөн кийин
окуучулардын айрым суроолоруна жооп берип, дароо эле көнү-гүү жумуштарын жүргүзүүгө өтөт.
Жаңы сабакты бышыктоо үчүн ар түрдүү көнүгүү жумуштарын жүргүзүүнүн мааниси чоң. Мындай бышыктоо үчүн
жана кыргыз тилиндеги бириккен сөздөрдү, алардын жазылышын окуучуларга кеңири тааныштыруу үчүн кыргыз тилинин
грамматикасында бириккен сөздөргө көнүгүүлөр жетишсиз берилгендиктен, ага байланыштуу мисалдарды көркөм
адабияттардан тандап алуу керек.
Окуучулардын бириккен сөз жана алардын жазуу эрежеси жөнүндөгү алган билимдерин тажрыйбада бекемдөө үчүн
мугалим ар түрдүү көнүгүү жумуштарын жүргүзүүгө тийиш.
Адабияттар
1. Азыркы кыргыз адабий тили. – Б.: 2009.
2. Кыргыз тилинин программасы. – Б.: 2014.
3. С.Үсөналиев. Кыргыз тилинин морфологиясын окутуу. – Ф.: 1975.
4. С.Үсөналиев. Кыргыз тили, 6-класс. –Б.: 2015.
___________
8-КЛАССТЫН АЛГЕБРА КУРСУНДА КВАДРАТТЫК ТЕҢДЕМЕНИ ОКУТУУНУН ЖОЛДОРУ ЫКМАСЫ
БОЮНЧА ПЕДАГОГИКАЛЫК ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҮРГҮЗҮҮ
Ыдырысова Д.К.¹, Темирбек кызы С.²
Ыдырысова Динара Кудайбергеновна – улук окутуучу, С. Нааматов ат. НМУ, Нарын ш.;
Темирбек кызы Сезим – студент, С. Нааматов ат. НМУ, Нарын ш.
Аннотация: Тесттик ишти колдонуунун сапаттуу натыйжалуулугу актуалдуу маселелерди тестирлөөдө мектептердин
окуу процессинде окутуунун сапатын өркүндөтүү боюнча заманбап талаптардын уюштуруу проблемаларына арналган.
Ачкыч сөздөр: актуалдаштыруу маселелер, заманбап технологиясы, окутуу процессинин эффективдүүлүгү, тесттик
ишти колдонуунун механизми.
Мамлекеттик билим берүү стандарттары менен талаптарына шайкеш ЖОЖдор жана мектептер үчүн заманбап мугалим
– бул ар бир бала менен жекече иштешүүгө даяр, окуучулардын ишмердүүлүгүн жөнгө салган, алардын универсалдуу
жөндөмдөрүн демонстрациялаган кесипкөй инсан. Коомдук турмуштун бардык сфералары сыяктуу Кыргызстандын билим
берүү системасы да жаңы шарттарга ылайык жаңылануу, өнүгүп-өркүндөө процесстерин баштан кечирүүдө.
Теңдемелер мектептин алгебра курсунда негизги орунда турушат, анын ичинен квадраттык тендеме. Башка темаларга
караганда аларды окутууга көбүрөөк убакыт бөлүнгөн. Чындыгында эле теңдемелер теориялык жактан негизги мааниге ээ
болбостон, практикалык жактан дагы мааниге ээ.

233

Дүйнөдөгү мейкиндиктин формалары жана сандык катыштар жөнүндөгү маселелердин көпчүлүгү ар түрдүү теңдемелерди чыгарууга алып келет. Аларды чыгаруунун жолдорун өздөштүрүү менен биз илим менен техниканын ар түрдүү суроолорун чечип келебиз. Квадраттык теңдемелерди чыгарууну калыптандыруу окуучуларга тесттик ишти алып баруу эң чоң
негизги мааниге ээ. Бардык эле мугалимдер үчүн жана ошондой эле математика мугалимдери үчүн дагы тесттик ишти калыптандыруунун методикасы актуалдуу маселелерден болуп эсептелет. Аны иш жүзүнө ашыруу азыркы мезгилдеги
мектептин математикалык билим берүүнүн мазмунуна сөзсүз түрдө окуучулардын өз алдынча чыгармачылыгын активдештирүүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу болуп эсептелет [1, 99-110-бб.]. Тест жогорку класстын мугалимдерине гана
эмес кичине класстын мугалимдерине да пайдалуу, анткени тесттин негизинде өздөрүнүн тесттерин түзүп, аларды окуучуларга чыгарууга көндүмдөрүн өнүктүрүш керек. Демек, окуучулар менен өз ара иш жүргүзүү үчүн алардын билим жана
билгичтиктерин так аныктоо керек [1,199-б.]. Математика мугалимдери сабак өтүү учурунда окуучуларга билим жана билгичтиктерди калыптандыруу менен бирге тесттик ишти дагы чогуу алып баруу негизгилерден болору шексиз.
Эксперимент жүргүзүүнүн максаты – орто мектепте квадраттык теңдемени окутуунун жолдорун изилдөө менен кошумча каражат катары электрондук тесттерди пайдалануунун жыйынтыктарын эксперимент аркылуу текшерүү. Эксперименталдык ишти жүргүзүү үчүн төмөндөгүдөй милдеттер белгиленген:

окутуу методдоруна анализ жүргүзүү жана аларды мектеп базасына колдонуу.

8-классттын квадраттык тендемеге карата мисалдарды жана аларга ылайыкташтырылган тапшырмаларды берүү.

окуучулар үчүн квадраттык теңдемелер боюнча тесттерди иштеп чыгуу.

иштелип чыккан тесттердин жыйынтыгын алуу максатында педагогикалык эксперимент жүргүзүү [4, 212-б.].
Педагогикалык эксперимент 8-класстарга Хутор Ак-Талаа айылы Жекшенбек Мамбетов атындагы орто мектеби менен
Ат-Башы району Касыке Мамбеталиев атындагы орто мектепте эксперименталдык ишти жүргүзүү үчүн: контролдук жана
эксперименталдык класстарга бөлүп, практика учурунда математика сабагына анын ичинен тендемеге, квадраттык тендемеге болгон кызыгуусун арттыруу үчүн сабактар интерактивдүү методдорду колдонуу менен өтүлдү жана жыйынтыгында электрондук тесттер колдонулду, бир катар эксперименттер жүргүзүлдү.
Эксперимент жүргүзүүдө төмөнкү жагдайларды эске алдык.
1. Квадраттык теңдемелер темасы түшүндүрүлүп, колдонулгандан кийин тест алынды.
2. Жыйынтыгы: Полигон, диаграмма, гистограммада кѳрсѳтүлгѳн.
3. Квадраттык теңдемеге арналган электрондук тесттер иштелип чыкты.
Адамдын психологиялык ѳзгѳчѳлүктѳрүн илимий түрдѳ изилдеген, аларды ченей турган каражатты – тестти алгачкы
жолу негиздеген Ф.Гольтон англиялык окумуштуу психолог [3].
Тесттин эң негизги максаты – тез аранын ичинде окуучунун билим деңгээли тууралуу объективдүү маалыматтарды
алуу.
Тесттин эң негизги белгиси – тапшырмаларды сунуштоо менен кандай ѳзгѳчѳлүктѳрдү, психологиялык касиеттерди
аныктоого болот, же болбосо, ар бир тапшырманын артында кандай латентүү жашыруун факторлор бар экендигинде. Тест
жогорку класстын мугалимдерине гана эмес башталгыч класстын мугалимдерине да пайдалуу, анткени тесттин негизинде
ѳзлѳрүнүн тесттерин түзүп аларды окуучуларга чыгаруу кѳндүмдѳрүн ѳнуктүрүш керек.
Тесттин мазмуну окуучулардын математика боюнча компетентүүлүгүнѳ эсептелинген, б.а. окуучулардын мектеп курсунун негизги түшүнүктѳргѳ болгон билимине, билгичтигине жана кѳндүмүнѳылайыкталган.
Тесттин жыйынтыктарын чыгаруу боюнча тѳмѳндѳгүдѳй бир нече ыкмалар келтирилген.
1) Тапшырмаларга жооп бергенден кийин окуучунун топтогон баллдары эсептеп чыгарылат жана ага жараша жыйынтыгы интерпретацияланат.
2) Өздѳштүрүү коэффициенттин аныктоо. Окуучунун берген туура жообунун саны менен тапшырманын жалпы санынын катышы ѳздѳштүрүү коэффициентин аныктайт.
K=A/N; мында K-ѳздѳштүрүү коэффициенти, A-туура жооптордун саны, N-тапшырманын жалпы саны. ѳздѳштүрүү
коэффициентинин негизинде окуучуга баа коюлат.
3) Даяр жооптору бар тапшырмаларды колдонууда тесттин жыйынтыгын чыгаруу үчүн ар бир окуучунун чогулткан
баллдарын тѳмѳндѳгүдѳй формула менен аныктоого болот:
Балл=Kт-Kк/N-1; мында Kт-окуучунунберген туура жообунун саны, Kк-ката жоопторунун саны, N- тапшырмадагы
даяр жооптору.
4) Окуучунун жооп берүүгѳ жасаган аракеттерин эске алуу.
Окуучулардын тапшырмаларды аткаруу тактыгы.
Ар бир окуучунун тапшырмага берген жоопторуна жараша таблица түзүлүп, ар бир окуучунун так жооп берүү аракеттери аныкталат. Мындан маалыматтар окуучуга жекече мамиле жасоого зор пайдасын тийгизет.
5) Окуучунун башкаларга карата ордун так аныктоо максатында анын проценттик рангы эсептелет.
Pк=100-(100R-50)/N мында R-окуучунун тизмедеги орду, N-группадагы же класстагы окуучулардын саны.
6) Тестирлѳѳ уюшулгандан кийин, ар бир окуучунун дэңгээлин билүү жана сыноонун жыйынтыгын интерпретациялоо
максатында жалпы маалымат таблицалары түзүлгѳн [4, 220-225-бб.].
Теориялык жана эксперименталдык изилдѳѳнүн жүрүшүндѳ иштин башына коюлган бардык маселелер чечилип
тѳмѳндѳгүдѳй жыйынтыктар алынды
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1.1. сүрөт. Электрондук тест “Квадраттык теңдеме”

1.2. сүрөт. Электрондук тест “Квадраттык теңдеме”
Квадраттык теңдемеге арналган педагогикалык эксперимент
Эксперимент жүргүзүүнүн максаты – орто мектептерде 8-класстарды квадраттык теңдемелерди окутууда электрондук
тесттерди пайдалануунун эффективдүүлүгүн текшерүү болуп саналды.
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Табл 1. Баалоо процесси
Экспериментке чейин

Эксперименттен кийин

Билим деңгээли

К

Э

К

Э

Төмөн

13

11

10

8

Орто

11

13

13

13

Жогору

3

4

4

7

27

28

27

28

Жалпы окуучулардын саны

Табл 2. Баалоо процессин пайыздык денгээлде аныктоо
Экспериментке чейин

Эксперименттен кийин

Билим деңгээли

К

Э

К

Э

томон

48,1%

39,3%

37,0%

28,6%

орто

40,7%

46,4%

48,1%

46,4%

жогору

11,1%

14,3%

14,8%

25,0%

1.3. сүрөт. Окуучулардын экспериментке чейинки билим көрсөткүчтөрү.
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1.4. сүрөт. Окуучулардын экспериментке чейинки билим көрсөткүчтөрү-гисстограмма.

1.5. сүрөт. Окуучулардын эксперименттен кийинки билим көрсөткүчтөрү.
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1.6. сүрөт. Окуучулардын эксперименттен кийинки билим көрсөткүчтөрү-гисстограмма.
Бул ишти аткарууда окутуу процессинин эффективдүүлүгү көпчүлүк факторлордон көз каранды экендиги байкалды.
Алардын ичинен негизги фактор болуп окуучулар менен тесттик иштерди өткөрүү болуп эсептелет.
Окуучуларга терең гана билим бербестен, “квадраттык теңдемени “ окутууда өз билимин өз алдынча колдонууга үйрөтүү болуп саналат.
Жыйынтыктап айтканда, тесттик иштерди кыска мѳѳнѳттүн ичинде кѳп варианттын кѳрсѳтүүгѳ мүмкүнчүлүк берет.
Демек, ал 8-класстарда квадраттык теңдемени чыгаруунун каражаты болуп эсептелинет.
Адабияттар
1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. Учебная книга. 3 изд. доп. -М. 2002.-240с.
2. Бекбоев И.Б. Инсанга багыттап окутуунун технологиясынын теориялык жана практикалык маселелери. 3-басылышы. -Б.:
“Бийиктик”, 2011.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы обучения аудированию и использование информационных и
коммуникативных технологий на уроке иностранного языка.
Annotation. This article deals with the problems of teaching listening and using information and communication technologies in
classes of foreign language.
Key words: listening, communication, authentic.
Creating an artificial environment in a process of learning foreign language is one of the most important problematic issues of
modern methodology. Exercises and tests on listening initially involve the use of teaching aids - a tape recorder and computer which
play texts. It is considered logical and appropriate to automate the whole procedure by using e-learning tools.
The term "listening" was introduced in the 1950s to refer to the process of perception and understanding audible signals. In the
Soviet methodology term was introduced by Z.A.Kochkina "understanding speech" [1].In the scientific literature there is also the
definition of listening as a semantic speech perception, or perception of high semantic level (I.A.Zimnyaya) [2], listening with understanding or listening comprehension (AA Leontiev) [3]. Generally speaking, listening comprehension can be defined as analyticalsynthetic process for processing the acoustic signal, the result of which is a reflection of perceived information. The mechanism of
listening as a process of recognition of auditory patterns is very complex and is a multi-stage reflection of speech influence:
1)the perception ofthe soundingtext;
2)transformation of the originalsignal in thespectral-temporal representation;
3) processing of the speech signalin accordancewith the levels ofthe hierarchy oflanguage;
4)probabilistic forecasting: contextualorsituational-conditioned;
5)extractingthe required information[4].
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To achieve the goal of learning in higher education it is required that students understand foreign speech and thus to be able to
participate in acts of oral communication. But the practice shows that in learning students face greatest difficulties in the perception
and listening comprehensionin foreign language communication, id estin “Listening Comprehension”. The reason here is the essence
of listening as it is only one kind of speech activity, in which from the person who performs itdepends nothing. Since the subject of a
communication and language means determined by the speaker, the recipient has to perceive the message in the form in which it is
passed to him. The listener is powerless to change anything in undertaking activities to facilitate it, adapt to their abilities and thus
create favorable conditions for the reception of information. Another factor which complicates the process of mastering this type of
speech activity is that listening requirestense mental activity, causing rapid fatigue and listener’s attention. [5] Perception of coherent
speech is accompanied by a complex mental activity and takes place in special circumstances determined by a number of acoustic
factors. Hence the need to exercises directing attention to the comprehension of the content of perceived speech. These exercises are
called speech exercises. Speech is the main component of thinking.
Listening as a kind of verbal activity plays an important role in achieving practical, developmental, educational and training purposes and serves as an effective means of learning a second language, and it is involved in the flow of other kinds of speech activity. So,
while reading aloud as well as silent reading a person uses speech, and in the latter case – inside speech. It allows him to control himself
and correct his statements. Based on this, we can conclude that without language acquisition in all its forms it is not possible to learn how
to read, and listening is one of the methods for training pronunciation. It plays an important role in the implementation of listening and
writing, which as well as memory of a person the inner speech - not realizing the fact he pronounces what he writes.
Perceiving the phrase, the student must divide it into separate elements, id est, signs on informative phrases pronounced physically relevant speech qualities. There are three physical expressions of speech parameters, intonation, pause and logical stress. Hence,
for a successful understanding of foreign language text one should pay attention to the development of students' skills adequate perception of intonation, pause and logical stress.
The main difficulty in the perception of foreign speech is that linguistic form is unreliable support for semantic prediction, because it is on that which concentrated student’s attention, although he cannot change her. Therefore it is necessary to develop his
ability to take information and the presence of unfamiliar phenomena by its filtering, selection and approximate understanding. Students need to specifically train the ability to understand speech containing unfamiliar vocabulary by listening.
One of the difficulties in forming listening skills is the lack of the necessary background knowledge (mentality, peculiarities in
terms of native speakers), so in order to overcome this difficulty, language, being a phenomenon of a particular civilization, should
be learnedin the context of this civilization. Itis reflected in socio-linguistic and socio-cultural components of communicative competence. To overcome this difficulty student should receive the necessary information about the target language and its nation. In this
senseas a source can serve educational films and feature films, including serials, if the action is happening in their country in the
target language, video presentations, online travels, etc. Undoubtedly, the best results can be achieved by using audiovisual sources
and information and communication technologies.
To understand the specific behavior of native speakers, you need to see them, as well as the environment in which the act of
communication takes place (store, subway, airport, a classroom, theater, etc.), act scenes of communication is widely covered in the
Internet. Virtual participation in such situations creates real conditions for the flow of communication and accurately conveys the
essential meanings of unfamiliar vocabulary, have a significant impact on the behavior of communicating. Watching the fragment or
whole movie lets studentsget acquainted with the characteristic features of the country and the lives of the people in it. Therefore,
teachers should make fuller use of audiovisual sources. This helps to better understand the nature of the proposed circumstances,
forms of foreign speech perception skills on a variety of background noise.
A special role in the training is given to the use of authentic listening materials which are very functional. As functionalityis
meant their focus on real usage because they create the illusion of initiation to the natural language environment, according to many
of the leading experts in the field of methodology, is a major factor in successful language acquisition.
Authentic materials - are materials taken from the original sources, which characterize naturalness of lexical and grammatical
forms, situational adequacyand linguistic resources.
Work on the functional authentic material gives the student the reality of language use, introduces him to a variety of linguistic
means and ready to use authenticmeans in speech. It should be noted that in teaching listening to authentic materials it is necessary to
develop a voice hearing. Individual manner of speech can be very diverse and present difficulties for its perception and understanding. In native language, this difficulty is compensated by the huge listeningpractice; however, students’ hearing experience of a foreign speech is very limited. Naturally, any individual feature of pronunciation, tone of voice, quite fast pace and definite speech defects will hinder its understanding [6].
In order to overcome the difficulties associated with understanding native speakers’ speech it is necessary to learn how to listen,
gradually reducing the number of educational texts. It should be remembered that the more native speakers (men, women, and children) will listen to the student, the easier it is adapted to the individual manner of speech. Therefore it is necessary to use authentic
records. It is in this aspect, the most important application of information and communication tools, such as the Internet, mobile
phones, interactive whiteboard, etc.
The need for the widespread information communication tools (ICT)implementation in learning a foreign language in high
school due to the fact that their application opens great opportunities for the realization of didactic principles - principles of clarity,
the individualization of learning and continuity. Modern methods of teaching languages require implementation sound and video
recordings, films, educational programs,computer and electronic learning tools into the learning process.
In the methods of teaching foreign language nowadays actively studied educational opportunities of technical means.As a result
of lessons learned and results of the research, it was found that by the rational use of the technical means, you can:
1) fulfill the gap of foreign language natural environment at all stages of education;
2) fully implement the important didactic principle of visibility;
3) to realize teaching taking into account individual typological features of each student;
4) to create the best conditions for programming and monitoring;
5) ensure the rapid creation and development of auditory skills of self-control;
6) maximize the use of analytical and simulation abilities of students, mobilize inner resources;
7) more or less accurately determine the quality indicators of students’ foreign speech in recording;
8) perform many types of active exercises with all students, including speaking.
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Modern teaching means, including ICT, are more capable and can realize the following functions:
• presentation of educational material or individual fragments using hyperlinks; POWER POINT, animations, etc .;
• multimedia textbooks and distance learning;
• individualized instruction;
• Demonstration of films in a foreign language;
• be a source of new knowledge and a tool of getting new information, knowledge, etc .;
• reproduction of materials for listening, synchronous of pronunciation;
• The role of control and self-control (e-tests), etc.
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Аннотация. В статье отражены основные особенности современного управления образовательными учреждениями на
основе информационно-компьютерных технологий. Раскрыты главные факторы использования проектно-инициативных
программ, описаны принципы их разработки и применения на практике управления общеобразовательной школой.
Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, управленческие позиции, проектно-инициативная программа,
принципы их разработки, взаимодействие учителя и учащихся.
Сфера образования неотделима от общественных процессов и тенденций, поэтому современная школа активно осваивает новые информационные ресурсы.Для обеспечения качественного образования всех субъектов (ученика, педагога, профессора, сотрудника управления), а также для расширенного использования методов и технологий, требуется совершенствование информатизации образования [1].
Проблема качественного образования, развитие учебного процесса, новые типы обучения, методы и приемы волнуют с
давних времен педагогов. Но в настоящее время, зная, что невозможно заменить педагога, возрастает интерес к информационным технологиям как со стороны программистов, так и со стороны учащихся и педагогов.
Обучение – как с философской точки зрения, рассматривает личность, как конкурентоспособного, имеющего свое место в обществе человека.
Процесс и система образования в школе, качество знания, направленное на личность, связаны с информацией и их обработкой. Поэтому требует больших ресурсов и времени. Чтобы, не было пробелов в обучении используют информационные технологии, при этом сохраняются время и уместное потребление ресурсов.
Для полного использования новых технологий в школах требуются современные педагогические исследования. Компьютер играет важную роль в естествознании, гуманитарных науках, при решении задач по физике, по химии, при решении
математических задач, их интерпретации, черчении, использовании компьютерной графики и другие. Рациональное использование такой компьютерной программы дает ученику не только насыщенную информацию, но и возможность освоить психологические закономерности, индивидуализировать учебный процесс, а также развивает активность и персональность[2].
Современное управление кардинально меняется не только идеологически, но и деятельностно, что выражается в смене
основных управленческих средств: происходит отказ от использования комплексно-целевых программ и переход на проектно-инициативные программы. Рассмотрим это подробнее.
Особенности разработки проектно-инициативных программ. Необходимо сформулировать основные положения методологии разработки таких программ, принципы и средства ее создания и реализации.
Ранее под программой понимался документ, содержащий цели, основные направления и план мероприятий по их достижению, в идеальном случае – взаимоувязанный по срокам, методам, ресурсам и носящий директивный характер по отношению к исполнителям. В сложившийся практике написания таких документов программу разрабатывает, как правило,
небольшая группа компетентных лиц, профессионалов, способных провести анализ ситуации, сформулировать цели, определить требования к условиям их достижения.
Общей проблемой для всех без исключения программ такого рода является обеспечение их реализации. Можно выделить по меньшей мере два фактора, каждый из которых, взятый в отдельности, может стать непреодолимым препятствием
на пути реализации программы.
Первый фактор – это динамичная современная социально-культурная ситуация не только в стране, но и в мире в целом. Второй фактор – дефицит ресурсов. В этой ситуации альтернативной программно-целевому подходу является предлагаемый ниже
проектно-инициативный подход к разработке инновационной программы развития образовательного учреждения.
Под проектированием мы понимаем процесс разработки и реализации концептуальной идеи, приводящей к качественному изменению деятельности образовательного учреждения в конкретной социально-культурной ситуации. Обычно эти
изменения полагаются на основе представлений о благе: в том смысле, что каждый проектировщик стремится изменить
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собственную ситуацию к лучшему. Таким образом, за полагаемыми изменениями стоят ценности людей. Полагаемые ценности и способы их развертывания в проблемной ситуации создают проектную культуру.
Проектно-инициативная программа разрабатывается как программа действий конкретных педагогов, объединяющихся в сообщество на основе общности в ценностях, в видении проблем и путей их решения.Объединяясь в сообщество проектировщиков
образовательной деятельности, складывая совместные усилия, авторы программы увеличивают масштабы своей деятельности,
свои возможности осуществления преобразований. Проектно-организованная программа развития образования является продуктом рефлексивного оформления реально осуществляемых действий субъектов образовательного сообщества.
В современной социально-культурной ситуации проектно-инициативная программа выступает как управленческое
средство, позволяющее реализовать в социальной практике ценности разработчиков программы. Она оформляет организационно-управленческую позицию и является директивой к действиям, прежде всего для самих разработчиков, при этом
разработчики программы несут личную ответственность за ее реализацию[2,3].
Программа общения с социальной действительности также имеет коммуникативную функцию. Она организует самоопределение людей, имеющих к ней отношение, следующим образом:
- привлекает к ее реализации людей, имеющих общие или близкие с разработчиками программы ценностные ориентации;
- допускает для дальнейшего согласования действий другие управленческие позиции.
В связи с этим программа должна быть изложена на доступном всем предполагаемым пользователям языке.
В соответствии с введенным выше понятием проектно-инициативной программы в современной социальнокультурной ситуации выделенные нами принципы ее разработки и реализации выглядят следующим образом:
- принцип системности: предполагает выделение основных приоритетов управления качеством образования, опирающихся как на государственный, так и на общественный заказ региона;
- принцип постепенного перехода от управления по процессам к управлению по результатам: означает последовательную и поэтапную замену процессуально-мероприятийных механизмов управления на деятельностнонормативные механизмы контроля качества и принятия решений;
- принцип объективности: фиксирует необходимость постоянного динамического мониторинга результатов образовательной деятельности, основанного на системе жестких и однозначных критериев качества образовательной деятельности и валидных механизмов диагностики;
- принцип дополнительности: означает сочетание и взаимное дополнение формально-статистических механизмов
контроля качества образования и экспертной оценки в случае неопределенной управленческой и образовательной
ситуаций;
- принцип дифференциации: предполагает дифференциацию механизмов управления качеством в соответствии с
уровнем социально-культурной и образовательной ситуации образовательных учреждений;
- принцип открытости системы управления качеством образования: фиксирует возможность включения в программу на этапе ее реализации различных проектных инициатив, направленных на решение конкретных проблем
качества образования;
- принцип компьютеризации системы управления качеством: означает реализацию проектного подхода к управлению качеством образования, разработку системы локальных проектов по решению конкретных проблем формирования образования;
Для повышения качества образования, помимо электронных учебников, видеокассет, электронно-виртуальных лабораторных работ нужна автоматизация управления сферы образования. Статистические отчеты и автоматизированные анализы
позволяют эффективно использовать время педагогов. Все анализы и отчеты и их хранение невозможны без разностороннего обеспечения информационными технологиями. В школах Кызылординской области используется разработанная нами,
автоматизированная программа управления «Мектеп». На базе, данной программы, ведется анализ, статистический отчет.
Информация об успеваемости учащихся можно найти на школьном сайте [5].
Использование возможности воздействия методических и дидактических материалов, информационных технологий, на
развитие и познание учащихся можно применить с помощью компьютера учащийся, согласовывая свои психофизиологические возможности, получает доступ к персональным программам. Учитель с помощью компьютера, получая объективные
информации отдельного ученика, может создать авторскую программу. Благодаря программе, у учителя есть возможность
работать отдельно с каждым учеником. Администрация школы может в любое время легко получить информацию. В процессе обучения учащиеся, используя информационные технологии, могут контролировать себя, организовывать свою деятельность, планировать и анализировать свои действия.
Учебный процесс составляют из повторяющейся структуры, и состоит из следующих этапов: обучение, применение,
контроль, коррекция. Расчетные возможности компьютера, наряду алгоритмических решений, облегчают решение этих
задач. Можно внести задания повышенной трудности и пути их решения, организовать индивидуальные тест-вопросы, чтобы не было повторения. При контроле автоматизации работы школы, отправляется запрос исполнителю. Ответственные
исполнители проверяют работу ы выявляют наличие ошибочных работ. Из данной сводки, компьютер дает всю проверенную информацию. Изменения в плане, в расписании, принятые решения, и другие будут внесены в компьютер и оповещены
исполнители. В конце компьютер предоставляет отчет всей работы.
Информационные технологии в школе направлены для грамотного обучения учащихся, для развития личности, сохранения здоровья, внутреннего развития и для организации своей жизнеспособности.
Во всех развитых государствах для повышения качества образования на национальном уровне идет внедрение
и
развитие информатизации системы образования. Анализ многих исследований показывает, что внедрение новых технологий
преследует общие цели для всех стран. Это означает, постоянное расширение использования информационнокомпьютерной технологии в системе образования.
Литература
1. Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. Управление качеством образования на основе информационных технологий
и образовательного мониторинга. – М., 2001.
2. Третьяков П.И., Синцова Т.М. Компьютерные технологии в управлении качеством обучения. / Сборник материалов научной сессии ФПК и ППРО МПГУ. - М., 2002. – С. 238-241.

241

3. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. – М., 1999
4. Шамова Т.И. Системный подход к управлению образованием в школе // Завуч. 2002. № 8.
5. Мааткеримов Н.О., Шермаганбет М.З. О направлениях использования дидактических возможностей компьютерных
технологий // X-я Международ.науч.-практ.конф.: ”Психология и педагогика: Актуальные вопросы”, 19.06.2016. – СанктПетербург. – С. 187-190.
_______________
АНГЛИС ТИЛИ САБАГЫН ОКУТУУДА КЕТИРИЛГЕН ТИПТҮҮ КАТАЛАР
ЖАНА АНЫ ЖОЮУНУН АЙРЫМ ЖОЛДОРУ
Эгимбаева Ж.Б., Асанбекова О.
Эгимбаева Жаңыл Болоткановна – п.и.к., доцент, С. Нааматов ат. НМУ, Нарын ш.;
Асанбекова Осипа – методист, С. Нааматов ат. НМУ, Мугалимдердин билимин жогорулатуу борбору, Нарын ш.
Учурдун талабына ылайык мектептерде мугалимдердин жоопкерчилиги да бир топ тереңдеди. Бардыгыбызга белгилүү
болгондой окуу китеби да, өтүлүүчү сабактын планы да мугалим үчүн даяр схеманы бере албайт. Аны мугалим өз чыгармачылыгы менен даярдап чыгышы керек.
Мектептеги алдыңкы, чыгармачылык менен иштеп жаткан мугалимдер сабактын ар тараптан натыйжалуу болушу үчүн
дайыма изденүүнүн үстүндө эмгектенип келишүүдө.
Жалпы билим берүүчү мектептерде чет тилин окутууда тилдин грамматикалык түзүлүшүнө ээ болуу менен ырааттуулукка жетишүү ар бир мугалимге милдеттүү. Чет тилин окутууга чыгармачылык менен мамиле кылуу талабы окутуунун
системасын өркүндөтүүгө аракет кылуу болуп саналат.
Кийинки мезгилде окутууда балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен окутулуп жаткан тигил же бул тилди
өздөштүрүү үчүн ар кандай шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүүсү зарыл.
Сабактарда чет тилин үйрөтүү милдетин жүзөгө ашыруу үчүн мугалим речтик жагдайларды баяндоо менен окуучулардын берген суроолоруна кеңири түшүнүк берүүгө, мүмкүн болгон монологиялык айтуулардын ачык- айкын мисалдарын
келтире билиш керек экендиги белгилүү.
Мезгилдин талабы өз эне тилиңди жакшы билүү жетишсиз. Башка улуттун өкүлдөрү менен пикир алышууга,
сүйлөшүүгө туура келет. Ал үчүн пикир алышуунун, улут аралык байланыштын каражаты катары чет тилин үйрөнүү зарылчылыгына окуучуларды ынандыруу, байланыштуу речин өcтүрүү – окутуудагы негизги милдет болуп саналат.
Мугалим мектептеги башкы фигура. Жаңы адамды калыптандыруунун көп кырдуулугу жана татаалдыгы мугалимдин
педагогикалык устаттык проблемасын өзгөчө актуалдуу кылып турат.
Чет тили предметин окутунун максаттары жана милдеттери болуп :
- азыркы мезгилдин талабына ылайык окуучуларды чет тили сабагында турмуш менен айкалышкан кырдаалдын
шартын түзүү;
- окуучулардын ишке жөндөмдүүлүгүн сабактын акырына чейин сактоо, чарчап чаалыгуусун алдын-алууга
жетишүү;
- чет тили сабагын окутууда билим билгичтик көндүмдөрүн жогорулатуу;
- сабактын тарбия берүүчүлүк касиетин жогорулатууга, сабакта музыка, ыр, көркөм адабияттарды, сүрөт искусствосунун элементтерин пайдалануу менен окуучулардын эмоциалдык сезимин ойготуп, кооздукту таанып
билүүгө калыптандыруу;
- чет тилин үйрөтүүдөгү, окутуудагы негизги милдет окуучулардын байланыштуу речин өстүрүү. Окуучуларды
сабаттуу сүйлөөгө жана жазууга, өздөрүнүн ойун туура жана так айтууга үйрөтүүдө мугалимдер чыгармачылык
менен аракеттениши зарыл.
Азыркы мезгилде мектепте англис тили окутууда көптөгөн проблемалар чечилбей келет. Мисалга алсак, мектептерде окуу китептери жетишсиз, техникалык жабдуулар менен камсыз болгон эмес. Окуу китептеринин жетишсиздиги
мугалимдерди бир кыйла кыйынчылыкка алып келет. Ушундай проблемалар окуучулардын тилди үйрөнүүдө, билим
сапатын жогрулатууга тескери таасирин тийгизбей койбойт. Тил маселесине келгенде мектептерде англис тилин окутууда
мугалимдер өзгөчө типтүү каталардын кетишине жол берүүдө. Ушундай типтүү каталардын кетирилишин аныктоо максатында диагностикалык анализ жүргүзүү да бир кыйла мааниге ээ.
Окутууда окуучулардын англис тили сабагында кетирген типтүү каталарынын дайыма болушу мектеп турмушунан
көрүнүүдө. Окуучулардын кетирген каталарын алдын ала болтурбоо же жоюу үчүн диогностикалык изилдөө жүргүзүү
учурдун талабы .
Англис тилин окутууда окуучулардын кетирген типтүү каталарынын схемасын берсек болот.
№
Каталардын типтери

Каталардын түрлөрү

1Англис тилиндеги

3. Жардамчы этиштердин
Жакталышынан чыккандагы каталар.
4.Жардамчы этиштин
киришүү бөлүмүндөгү
каталар
Окуучулардагы билимдин жетишээрлик түрдө
өздөштүрбөгөнү

Жардамчы этиштердин
эрежелерин
өздөштүрүүдөгү каталар
2Текстти англисчеден кыргызчага же кыргызчадан
англисчеге которуудагы
каталар.

Катанын келип чыгуу
себептери
Этиштин эрежелерине

Мисалдар

Байкоо жүргүзүү. Жардамчы этиштин жакталышын түшүндүрүүнүн
жеткиликсиздиги.

Who is the making the poster.
There are children on the sports
ground.
My brother comes home late as
a rule.
Менин апам кары эмес, ал
жаш. Менин досторум жаш
сүрөтчүлөр.

Тексти которууда сөз
тизмегинин эрежесин
билбегендиги
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There is little light in the room.

Себеби:
Окуучулардын массалык түрдө кетирген типтүү каталары боюнча анализ жүргүзүү максатында Нарын шаарынын 4
мектебинде диогностикалык изилдөө жүргүзүлүп жыйынтыгы төмөндөгүчү болду: № 1 Токтогул орто мектебинен 8 «б»
классынын 20 окуучусу катышып «3»-1 окуучу, «2»-19 окуучу, 8 «а» классынан «3»-8окуучу, «2»-14 окуучу. № 5 орто
мектебинен 8 «в» классынын 16 окуучусу катышып 1 окуучусу «3», 8 окуучу «2», 8 «б» классынын 12 окуучусу катышып
1 окуучу «3», 11 окуучу «2», №8 орто мектебинен 8 «в» класынан 12 окуучу катышып 3 окуучу «4», 5 окуучу «3», 4 окуучу
«2», ал эми № 10 орто мектебинен 8 «а» классынан 20 окуучу катышып , 9 окуучу «4», 8 окуучу «3», 3 окуучу «2» деген
бааларга татыктуу болушту. Баардык мектептерден эч кимиси «5» деген баага татыктуу болгон жок. Ал эми Ат – Башы
районунун А. Жаналиев жана А. Койчуманов а.о.м жана Кочкор районунун К.Кыдыралиев атындагы орто мектепиеринен
да изилдөө жүргүзүүдө дээрлик көпчүлүгү жогорудагыдай эле типтүү каталарды кетирген. Көпчүлүк окуучулардын кетирген каталары бирдей болду. Баардыгы тең «to be» жардамчы этишинин жактарда жакталышынан кетирген. Бул катанын
кетирилиши 8 класстын окуу китеби дээрлик текстер жана жаңы сөздөр менен берилгендиктен мугалимдер грамматикага
анча маани беришкен эмес. 8-класста грамматикага көңүл бурулбагандыктын негизинен келип чыккан.
Англис тилинен кыргызчага же кыргызчадан англисчеге которууда да окуучулардын сөз тизмегинин эрежесин билбегендигинен келип чыккан. Мисалы: биринчи баптын 1-2-3-сабагында төмөндөгүчө берилген:
Present Indefinite Tense

Past Indefinite Tense

Present Continious Tense
Be, am, is, are - ing
Now
At this time
At this moment

Present Perfect Tense
Have, has- seen
Just
Already
Ever
Yet

Always
Yersterday
Usually
A week (month, year,) ago.
Never
Last week (month, year)
Often
Every day
Ар бир сабакта мугалим грамматикага токтолуп, эрежесин кайталап бышыктаса окуучулардын унуткарган нерселери
эсине түшмөк. Кошумча адабияттарды пайдалануу жемиштүү. 1-2-3- сабактарда чактар боюнча берилген ар бир сабакта
мугалим жаңы сөздү өтүүдө же тексти которууда мисал келтирүү менен жаңсоо, кыймыл аракет менен түшүндүрүү ишин
жүргүзсө алардын тилди андан ары өздөштүрүүсүнө жакшы өбөлгө түзөт. Мисалы:
My school days… Three years ago I finished school.Now I am a student. And I want to become a teacher, but I remember many
things from my school life even from the time I was a pupil of the first form.
3 сүйлөмдү 3 топко же окуучуга берип, кайсы чакта экенин аныктоого же салыштырууга тапшырма берсе, балдар
аныктагандан кийин мугалим эрежеге токтоло кетүүсү зарыл. Себеби балдардын айрымдары түшүнбөй калышы мүмкүн,
ошондуктан грамматиканы бышыктоо керек.
Жалпы билим берүүчү мектептерде чет тилин окутууда тилдин грамматикалык түзүлүшүнө ээ болуу ырааттуулугуна
жетишүү ар бир мугалимге милдеттүү. Чет тилин окутууда чыгармачылык менен мамиле кылуу талабы окутуунун системасын өркүндөтүүгө аракеттенүү болуп саналат.
Сабактарда чет тилин үйрөтүү милдетин жүзөгө ашыруу, мугалим речтик жагдайларды баяндоо менен окуучулардын
берген суроолоруна кеңири түшүнүк берүүгө, мүмкүн болгон монологиялык айтуулардын ачык-айкын мисалдарын келтире билиши керек.
Бүгүнкү күндүн талабына ылайык мектептерде англис тилин окутууда типтүү каталардын кетишине жол бербөө негизги максат.
Ушул сыяктуу каталарды кетирбөө үчүн англис тилин окутууда төмөндөгүлөргө көңүл буруу зарыл:
- кошумча окуу китептерин пайдалануу;
- балдардын катасын өздөрнө текшертүү;
- кайтарым байланышты камсыз кылуу;
- текстти иштөөдө сөзсүз түрдө грамматикага көңүл бөлүү;
- ар бир сабакта көнүгүү иштөөдө, текст которууда суроолор менен
бышыктоо жана өздөрүнө ар бир чакка тиешелүү
суроолорду коюуга тапшырма берүү;
- жардамчы этиштердин жакталышын так үйрөтүүгө көңүл буруу;
- окуу китептерин туура пайдаланууга жетишүү;
- грамматикага кеңири токтолуу, грамматикалык көнүгүүлөрдү көбүрөөк иштетүү;
- англис тилин үйрөтүүдө интерактивдик усулдарды кеңири пайдалануу.
Учур талабы англис тилин мектеп курсунда жогорку деңгээлде окутуу. Ал үчүн англис тили мугалимдери биринчиден өздөрүнөн ката кетирбөөгө, билимин тереңдетүүгө умтулуусу керек. Экинчиден, окуучуларды англис тилин окутууда терең, сапатуу билим берүү маселесине абдан көңүл коюушу зарыл.
Адабияттар
1. Англис тили. Т. Турсуналиев. (1- бап 1-2-3- сабак.)
2. Кут билим № 31 2003- жыл
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ГЕОМЕТРИЯЛЫК ОБЪЕКТИЛЕРДИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛООНУН ДИДАКТИКАЛЫК МОДЕЛИ
ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
DIDACTIC MODELS OF GEOMETRIC OBJECTS TRANSFORMATION OF PRESENTATION
Эсенгулов У.А.
Эсенгулов Уланбек Акбагышович – улук окутуучу, И. Арабаев ат. КМУ, Бишкек ш.
УДК 37:514
Аннотация: Бул объектинин өкүлчүлүк моделине макалада изилдеп жаткан, ошондой эле шарттуу түрдө «трансформер»
деп аталып, окуу иш-учурунда анын өкүлчүлүк өзгөртүп түзүү (сүрөттө.). «трансформер» негизи ар кандай өкүлчүлүктөрдүнмисалы, кандайдыр бир материалдык объект түрүндөгү сүрөт, текст, баяндамалар, белгилер жана башка биргелешкен көрүү дисплей имарат түрүндө берилген студенттик баалуулуктардын жана маанилери мээбизде болуп жатат.
Аннотация: В этой статье рассматривается модель представления изучаемого объекта и трансформации его представления в процессе учебной познавательной деятельности, где его условно назовем «трансформером» (см. рисунок). В основе
работы «трансформера» лежит комбинированное наглядное отображение процесса построения в сознании учащегося
значений и смыслов, заданных ему в виде различных репрезентаций, например: в виде материального объекта, чертежа,
текста, формул, символов и др.
Abstract: This articledealswiththemodel of representation of theobjectbeingstudied, andthetransformation of itsrepresentation in
theprocess of teachinglearningactivities, whereitissaidtobeconditionally "Transformers" (seefigure.). Thebasis of the "Transformers"
is a combinedvisualdisplaybuildingprocess in theminds of thestudent'svaluesandmeaningsgiventoit in theform of variousrepresentations, eg in theform of a materialobject, drawing, text, formulas, symbolsandothers.
Түйүндүү сөздөр: инструменталдык дидактика, дидактикалык инструменттер, геометрия, трансформер, логикалык ой
жүгүртүү модели.
Инструменталдык дидактиканын бирден-бир багыты катары традициялык эмес каражаттарды иштетүү, кабыл алуучу
жана кабыл албоочу билимдердин механикалык иштерин колдоо менен окуу иш-аракеттерине таянат [1]. Көбүнчө мектептин геометрия курсунда традициялуу геометриялык фигураларды окутуу, алардын ар кандай көрсөтүүдөгүформаларына ээ
болот.
Берилген формалар ар кандай абстракциялык деңгээлдерге туура келет: материалдык көрсөтүүлөр (макет, чийме), жазуу түрүндөгү көрсөтүүлөр (аныктама, теорема, аксиома) жана тыныш белгилер жана символикалык көрсөтүүлөр (формула,
теңдештиктер). Геометрияны окууда көрсөтүүдөгү окутулуучу объекттин бир формадан экинчи формага өтүүсүнө байкоо
жүргүзүү зарыл [2]. Бирок геометриянын методикалык системасы баланы жана математика мугалимин даярдоодо каражаттарга таянбайт, окуган адамдын логикалык ой жүгүртүүсүнө жана элестете алуусунун өнүгүүсүнө багытталган, геометриялык объекттердин сүрөттөрүн окууга жана коюуга жардам берет. Ушул себептен окуучулар геометриялык түзүлүштөрдү
түшүндүрүүдө кыйналышат.
Биздин пикирибиз боюнча, кээде мугалим окутуп жаткан предмети боюнча геометриялык билимдин жардамына мукташ болушат, бирок ошол эле учурда көрмөксөндүк технологиялык мүнөзгө ээ [3], атап айтканда:
 негизги окуу иш-аракетин ишке ашырууда жардам берген, дидактикалык каражаттардын инструменттик типтердин жоктугу: таанышуу, кабыл алуу, анализ жана синтез билимдерди колдонуу, маселелердин аткарылышы ж.б.;
 окуп жаткандардын вербалдык, монологиялык окуу материалдардын жазылуусунда традициялык түзүлүштөрдү
жана окуу материалдардын жазылуусунда окуучуларга вербалдуу түрдө күч келүүсү;
 кабыл алуудагы символдук белгилер формаларды билимди көрсөтүүчү (чоң формулалар, графиктер, сүрөттөр
аралыктагы фигуралардын ж.б.) кыйынчылык алып келиши;
 иллюстрациялык мүнөздөгү традициялык көз караштарды жана алардагы башкаруу маалыматтарын көргөзүү
кыйынчылыктары.
Технологиялык өсүүдө геометрия курсунун окутууну системалаштырууга жана анын илимий даражасын көтөрүү үчүн,
окуп жаткандардын эмоционалдык-образдык ойлонуусун талдоо жана уюштуруу үчүн, алардын өз иш-аракеттеринин чыгармачылыгын жогорулатууга жардам берет
Технологиялык өнүгүү сунушунда математикалык окутуунун деңгээли математикалык билим берүүдө мамлекеттик
бийликтин катышуусунда өлкөдө социалдык-экономикалык өзгөрүүлөр болгондугу менен байланыштуу жана мугалимдик
кесиптин төмөндөшү болуп эсептелет.
Геометрияны үйрөнүүдө технологиялык өсүүнүн бирден бир багыты болуп трансформердин атайын дидактикалык каражаттарынын иштелип чыгышы жана окуу кыймылдарынын негизин түзгөн комплекстик багыттарды колдонуу алдыңкылардан болуп эсептелет.
Окуу таануу иштеринин структурасын катышуусунун геометриялык объектке болгон мамилеси жана анын үч өздүк
этап менен берилиши: предметтик – тааныштыруу, аналитикалык – баарлашуу жана моделдик.
Комплекстик (графикалык, жеткиликтүүлүк, белгилүүлүк) изделип жаткан объекттин моделинин көрүнүшү жана көрсөтмөлүүлүгүнүн байланыш окуу иш-аракетин «трансформер» деп атайбыз (сүрөттү кара).
«Трансформердин» негизги жумушунда жаткан комбинаторикалык түзүү процессин үйрөнүүчүнүн маани-маңызы ага ар тараптуу сунуштар, ойлор түрүн берүүдө, мисалы, материалдык объект түрүндө, чийме, текст, формула жана символдор ж.б.
Геометриялык фигура катары үч бурчтукту мындайча бөлүүгө болот: үч жагы, үч чокусу, үч бурчу. Моделдик этапта
объекттин үйрөтүү образы пиктограммалык формадан тыныш белгилерге жана символикалык формаларга өтөт. Пиктограмма кээ бир сүрөттөлүштөрдү чагылдырат жана түздөн-түз түзүлгөн объект математикалык формула болот. Мисалы, үч
бурчтуктун бурчтарынын биссектрисасынын касиеттерин карасак, анда пиктограмма үч бурчтуктун чиймелеринин элементтери үчүн кызмат кылат:
Капталдары жана кесилиштери а, b, c жана d, барабар бурчтар. Тыныш белгилер жана символикалык формалар үч
бурчтуктун касиеттеринин жазууларын математикалык белгилер жана символдор аркылуу үч бурчтуктун элементтеринин
ортосундагы байланышты белгилейт: =
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Объектти окуп-үйрөнүп баштоо же токтотуу үч этаптын биринде болушу мүмкүн, бул окуу ишиндеги шарттарга жана
мазмунга көз каранды. Окуп-таануунун ар бир этабында изилденип жаткан объектини окуу көрүү даражасынан көрсөтүү
даражасына, кабыл алуу даражасынан түшүнүү даражасына биригишкен көрүнүштөн чачырандыга, өтүү процесси каралат.
«Трансформер» - «үч бурчтук» объектисин окутууда трансформацияланган комплекстик модели
Мисалы, предметтик – тааныштыруу бөлүгүндө эрежеге таянып башка бөлүктөр келип чыгат жана ошондой эле катышуучулардын материалдык объекттен чындык объекттик иштеринин материалдык бөлүгүнө өтөт.
Мугалим үч бурчтук, шар же параллелипипедди сүрөттөп жатканда практикалык иштерди чындык объекттер менен
салыштырат. Аналитикалык баарлашуу этапта катышуучулар жетишээрлик деңгээлде татаал түшүнүктөр менен таанышат,
анын мүнөздүк касиетин аныктоо менен кичине-ОЖМ (ой жүгүртүүчү модель) түзүшөт.
Трансформация үйрөтүүчү объекте толук жана бүткөн формада эффективдүү болот жана параллелдүү биринин артынан бири, бир этаптан экинчи этапка өтөт. Бул маданий иштерге жана татаалыраак материалдарды өтүүгө мүнөздүү. Башталгыч мектептин математика курсунда үч бурчтуктун түшүнүктөрүн үйрөнүү предметтик таанышуу этабында токтолот.
Биздин жыйынтык баштапкы жумуш жыйынтыгы менен моделдердин далилденүүсүндө жана трансформациялык объектилердин окутулушу математик мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курсунда өтүлөт.
Тажрыйбалык-эксперименталдык иштин этабы болуп педагогдорду «трансформер» менен тааныштыруу, өздүк педагогикалык иштин сапатынын өзгөрүүсүн баалоо. Кандайдыр бир тапшырманы чечүүдө математик мугалимдер үчүн кыйынчылык алып келген. Мындай учурда геометриялык эсептөөлөр түрдүү формада берилген: сөздүк, чийме жана символикалык.
Мугалимдерден суроодо талап жүргүзүүдө көптөгөн педагогдор-математик мугалимдер (97,8%) иллюстрацияга таянып
абстракттуу түшүнүктөрдү жана закон ченемдүүлүктөрдү шарттоого аракет кылышат.
Көпчүлүк учурда алар эсептөөнүн негизинде чиймелерди түзүүдө кыйналышат (муну 78,65% математик мугалимдер
тастыктайт), өз тилинен формулалар жана теңдештиктер тилине которууда (89,8%), же тескерисинче (95% мугалимдер тастыктайт). Математикалык түшүнүктөрдү айлана-чөйрөбүздүн мисалында айтып берүүдө (27,7% мугалимдер), б.а. предметтик байланыштырган.
Мугалимдердин түшүнүү механизми окуу-таануу иш-аракетинде окуп жаткан предметтин сруктурасында каралат, жана белгилүү дидактикалык инструменттердин жардамында процесстин түзүлүшү окутуучунун алдындагы тоскоолдуктардын алдын алат, эффективдүүлүктү жана педагогдун иш-аракетинен жыйынтык чыгара билүүсүн, мугалимдин профессионалдык культурасын, техникалык даражасын өстүрөт. Берип жаткан ишинин, «трансформердин» жардамы менен структуралык жана логикалык жеңилдетилген билим системасын өз алдынча жана маданий активдүүлүгүнүн өсүүсү болуп эсептелинет.
Демек, аткарылган изилдөөлөр жумуштун өсүүсүнө, окуу маселесиндеги концепцияларда белгиленген геометриянын
маселелеринин жана модели алардын көрүнүшү; «билимдин» көрүнүш моделинин теориялык иш-аракетин негиздейт жана
«билгичтик» моделин көрсөтөт, практикалык иш-аракетти колдойт.
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