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Аннотация: Биздин коом жаңы талаптарга  ылайык, кесиптик алкактагы 

фундаменталдык билимге ээ болгон, жаңы муундагы компетенттүү профессионал 

адистерди даярдоого  муктаж болууда. Бул өзгөчө көп баскычтуу (бакалавр - магистр) 

жана көп профилдүү жогорку профессионалдуу билим берүү системасында актуалдуу, 

анткени ал жалпы фундаменталдык даярдыкты жана профилдер боюнча тереңдетип 

окутуу менен кесиптик компетенттүүлүктү калыптандырууну көздөйт. Предметти 

үйрөнүүдөгү студенттердин өз алдынча таанып-билүүчүлүк мүмкүнчүлүктөрүн өстүрүү, 

окуу ишмердүүлүктөрүн активдештирүү,  жогорку окуу жайлардагы  педагогикалык 

процессти өнүктүрүүнүн негизги багытына, ошондой эле окутуунун практикасынын 

актуалдуу проблемасына кирет. Булардын баары  инсанды тарбиялоо жана анын кесиптик 

маданиятын, окутуунун системасын калыптандыруу менен ажырагыс байланышта.   
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Аннотация: В соответствии с новыми требованиями нашего общества, 

профессиональный спектр фундаментальных знаний, необходимы для подготовки нового 

поколения компетентных специалистов. Эта уникальная многоступенчатая (бакалавр - 

магистр) и много профильная система профессионального образования является 

актуальным, потому что она направлена на  общую  фундаментальную  готовности 

углубленного обучения по профилям профессиональной компетентности. При изучение 

предмета развитие самостоятельной познавательных способностей студентов 

активизация учебной деятельности, основное направление в развитии педагогического 

процесса высшего профессионального образования, а также является актуальной 

проблемой практического обучения. Все эти вещи, воспитание, образования и системы 

профессиональной подготовки,  неразрывно связаны между собой. 
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Annotation: In accordance with the new requirements of our society, the professional 

spectrum of fundamental knowledge, which is needed to prepare a new generation of competent 

professionals. This unique multi-stage (bachelor - master) and a lot of high-profile professional 

education system is important because it is the overall fundamental training and professional 

profiles, training and competence building. Study the subject of the cultivation of students' self-

cognitive abilities Revitalization, schools, universities, pedagogical practices in the main directions 

of the development process, as well as training relevant to the problem. All of these things, culture, 

education and vocational training system, and are inextricably linked. 

Keywords: Information  technology, self-knowledge, pedagogical activities. 

 
Жогорку билим берүүнүн талаптарына ылайык билим алуудагы өз алдынчалуулук,  

күндөлүк турмушунда өз орду менен пайдаланууга жана  педагогикалык ишмердүүлүгүндө, 

студенттердин чыгармачыл ой жүгүртүсүн калыптандырат. Билимге болгон кызыгууну 

калыптандырууда жана бышыктоодо, азыркы педагогиканын эң актуалдуу 

проблемаларынын бири болуп саналат. 

Окуу процессинин  натыйжалуулугу студенттердин өз алдынча таанып-билүүчүлүк 

ишмердүүлүгүн башкарууда колдонулуучу ыкмаларга жана каражаттарга көз каранды. 

Мугалимдин окутуунун ыкмаларын  билбегендигинен улам,  студенттердин билимге болгон 

кызыгуусуна, умтулуусуна гана эмес, алардын чыгармачыл өсүп-өнүгүүсүнө, чындыкты өз 

алдынча таанып-билүүсүнө жана илимий маалыматтарга негизделген туура көз 

караштардын, ишенимдердин иштелип чыгышына да өз залакасын тийгизет. 

 Илим жана техниканын өсүшү, жаңы илимий ачылыштардын болушу, студенттердин  

жаңы билимдерди өз алдынча өздөштүрүүсүнө, илимий жана техникалык адабияттарды окуп 

үйрөнүүдө даярдоо проблемасы турат. Азыркы учурда студенттердин өз билимин өз алдынча 

толуктай билүү, илимдин жана маалыматтын ыкчам агымына багыт ала билүүнү үйрөтүү 

маселеси коюлууда. Студенттердин өз алдынча таанып-билүүчүлүк кызыгуунун 

деңгээлдеринин бири – ачык-айкын, түздөн-түз кызыгуу болуп эсептелет. Өз алдынча 

таанып-билүүчүлүк кызыгуунун негизги шарттары төмөнкүлөр:  

 студенттердин активдүү ой-жүгүртүүсү;  

 таанып-билүүчүлүк кызыгууну калыптандыруу;  

 окутуунун эмоционалдык маанайын түзүү [1]. 

Бул деңгээл инсандын кайсы бир предметти жеке тандоосун терең өздөштүрүүгө, анын 

баалуулуктарын мыктылап билүүгө көмөк көрсөтөт.  

Кызыгуунун элементардык деңгээли бул жаңы фактыларга, кызыктуу кубулуштарга 

болгон ачык, түздөн-түз кызыгуу болуп саналат. Дагы бир кызыгуунун деңгээли – маани-

мазмуну тереңирээк, көбүнчө ички маңызы толук билинбеген кубулуш түшүнүктөргө болгон 

кызыгууну тереңдетүү. Мындай деңгээл изденүүнү, түрдүү божомолдору бар билим, 
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түшүнүк көндүмдөрдү активдүү колдонууну талап кылат. Студенттердин өз алдынча таанып-

билүүчүлүк кызыгуусунун андан да жогорку деңгээлине – угуучулардын себеп-

натыйжалуулук байланыштарды жана мыйзам ченемдүүлүктү аныктоо максатында  түрдүү 

шарттардагы кубулуштардын жалпы принциптерин тактоо кызыгуусу кирет. Бул деңгээл 

активдүү чыгармачылык изилдөөчүлүктүн элементтерин, окуп-үйрөнүүнүн мурунку 

ыкмаларын өздөштүрүү жана жаңыларын кабыл алуу менен түйүндөш болот. 

Бир нерсеге кызыгуу, кандайдыр бир жаңылыкты күтүү сезимин пайда кылат. Билим 

алуучунун сабакка болгон көңүл буруусунун мүнөзү, анын активдүүлүгү, же пассивдүүлүгү, 

акыл-сезими, чыгармачыл шыктануусу, маселеге сын көз карашы, кубануу же тескерисинче 

чөгүңкү маанайы, билимди чыгармачылык менен пайдалануусу кызыгуунун деңгээлине 

жараша болот. 

Өз алдынча таанып-билүүчүлүк кызыгуунун деңгээлдери жана алардын өнүгүүсүн 

чечмелөөнүн жолдору В.Б. Бондаревский тарабынан талданган жөнөкөй кызыгуудан 

чыгармачыл кызыгууга, кызыгуудан өз алдынча таанып-билүүчүлүк активдүүлүккө, алардан 

илимий кызыгууга жана инсандын предметти терең изилдеп үйрөнүүгө кызыгуунун кызматы 

чоң. Эркти чыңодоо, эмгекке сүйүүнү калыптандыруу, чыгармачыл изденүү менен 

байланышкан илимге кызыгуунун жаралуу жана өнүгүү жолу болуп саналат [4].  

Өз алдынча таанып-билүүчүлүк кызыгуунун өзгөчөлүгү анын ишмердүүлүк процессин 

тездетип активдештирүү. Таанып-билүүгө болгон кызыгуу, кабыл алуу механизмдерин эркин 

коюучу жана ой жүгүртүүнүн механизмдерин гана эмес, кабыл алуунун, өзүн-өзү алып 

жүрүүнүн механизмдеринин жөндөмдүүлүгүн да жогорулатуу үчүн шарттарды түзүүчү 

элементтердин бири. Күндөлүк практикада кызыгуунун проблемаларын чечүүнү камсыз 

кылуучу өбөлгөлөрдүн негизгилери төмөнкүлөр:  

 ар бир педагог тарабынан окутуунун жана тарбиялоонун принциптерин жана ыктарын 

чыгармачылык менен пайдалануу;  

 билимге болгон кызыгууну ойготуу жана өнүктүрүү жөндөмдүүлүгү;  

 кызыгуу, ийгиликти күтүү кырдаалдарын, педагогикалык жамаатта чыгармачыл 

микроклиматты түзө билүү.  

Бардык шарттарда, өбөлгөлөрдүн өз ара аракеттенүүсүнүн жана ийгиликтеринин 

натыйжасыда, баарынан мурда, ар бир окутуучунун жекече чыгармачылыгы жана 

ишмердүүлүк ыкмаларына канчалык деңгээлде ээ болгондугу менен аныкталат. 

Студенттердин билимге болгон кызыгуусун калыптандыруу жана өнүктүрүү ошол 

процесстин психико-педагогикалык негиздерине таянып жүргүзүлүүгө тийиш. Бардык 

маселелер кызыгуунун  сырткы таасирлери – сыйлык, жазалоо, коркунуч, кимдир бирөөгө 

жагуу үчүн эмес, үйрөнүлгөн предметтин өзүнө канчалык деңгээлде багытталгандыгында.  
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Демек, кызыгууну пайда кылууга гана эмес, анын туура багытталгандыгына да чоң 

көңүл буруу зарыл. Жыйынтыгында, кызыгууну турмушка байланыштырып  түзүүгө, 

студенттер кызыккан нерсени үйрөтүүгө, ошол үйрөнгөн ишин алар тааныш болгон жана 

кызыгуусун ойготкон нерселерден баштоого багыттоо. 

Окумуштуулар кызыгууну жаратуунун жалпы психологиялык эрежелери төмөнкүлөр 

деп эсептейт: предметке кызыктыруу студенттерди кызыктыргандай кандайдыр бир нерсе 

менен байланышуусу керек, ошондой эле ал ишмердүүлүктүн жаңы түрлөрүн өз ичине 

камтууга тийиш, болбосо кызыгуу натыйжасыз болуп калат. Ошондой эле жаңы түшүнүк  да 

эски түшүнүктөр сыяктуу эле бизди кызыктыра албайт. Демек, кайсы бир предметке же 

кубулушка карата студенттин жеке мамилесин, кызыгуусун пайда кылуу жана 

калыптандыруу үчүн предметтин ага түшүнүктүүлүгүн жана жеткиликтүүлүгүн эске алуу 

менен, үйрөнүүнү ишке ашыруу зарыл, мына ошондо гана ийгиликке жетээрибизге ишенсек 

болот.  

Эреже боюнча башка кызыгууларга, тестиэрлик, өспүрүмдүк жана балалык кызыгуудан 

кызыгууга өтөт. “Окутуучу менен студенттин биргелешкен окуп-үйрөнүүсү – өз алдынча 

таанып-билүүчүлүк ишмердүүлүктөрүнө, аны турмушка ашыруу үчүн кызыгуусун 

ойготууга, куру инерцияны, окутуунун пассивдүү жана стреотиптик формаларын жеңүүгө 

багытталган процесстер”, окутуп-таанып билүүчүлүк ишмердүүлүктү активдештирүүнүн 

жалпы аныктамасы болуп эсептелет. 

Өз алдынча таанып-билүүчүлүк кызыгуунун  жалпы кругозорун өнүктүрүү максатында 

илимдин түрдүү тармактары, ошондой эле айрым бир бөлүмү же бир темасы боюнча болушу 

мүмкүн. Таанып-билүүчүлүк, аны окутуп-тарбиялоодогу мааниси жөнүндө сөз кылып жатып 

инсанды өнүктүрүүдөгү ээлеген ордун дайыма эсте тутуубуз зарыл. 

Студенттердин өз алдынча жана чыгармачылык менен билим алууга умтулуусу, 

изденүүнү, ой-жүгүртүүнү, күчтүү фантазияны талап кылган тапшырмаларды иштөө 

багытталган. Тарбиялоо ишинде, билимге болгон кызыгууну күчөтүүнүн, өзүн-өзү 

чыгармачылык менен өнүктүрүүнүн башкы милдеттеринин бири.  

Окуп-үйрөнүү ишмердүүлүгүн стимулдаштыруунун практикасында пассивдүү таанып-

билүүчүлүк кызыгууну калыптандыруучу кызыгуунун эки түрү белгиленет: окуу 

керектөөсүнө жөндөштүрүүчү таанып-билүүчүлүк кызыгуусун калыптандыруу жана 

демилгелүүлүктү жаратуу.  

Студенттердин окуу ишмердүүлүгүндөгү таанып-билүүчүлүк кызыгуу абдан маанилүү 

маселе. Күч эмгеги да, акыл эмгеги да ага карата кызыккан мамиле болмоюнча өзүнүн 

жогорку деңгээлине жете албайт. Кызыгуу ар кандай ишмердүүлүктүн жаратуучусу, аны эч 

тартынбай субъективдүү көрүнүштөрдүн баштапкы формасы деп атаса да болот, себеби ал 
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түрдүү түшүнүктөрдөн, көрүнүштөрдөн, айлана-чөйрөдөгү кубулуштардан инсандын жеке 

каалоосу менен тандалып алынат. 

Ошол эле мезгилде, таанып-билүүгө кызыгуу – жеке инсандык билим алуу, жекече 

өзгөчөлүк жана ар кимдин өзүнүн жашоо шартына жараша жекече иши. Таанып-

билүүчүлүктүн психологиялык табиятын инсан үчүн абдан маанилүү болгон процесстердин 

ажырагыс интеллектуалдык, эмоционалдык комплекстерин түзөт. Окутуучу студенттин 

кызыгуусуна таянуу менен, анын интеллектуалдык активдүүлүгүнө, эмоционалдык өсүшүнө, 

эрктик умтулуусуна таасир эте билүүсү керек. Окутуунун өз алдынча таанып-билүү 

процессин көңүлдүү жана жагымдуу жагдайын, ошол эле мезгилде үйрөнүүнүн 

интенсивдүүлүгүн камсыз кылган окутуудагы маанилүү факторлордун бири катары кабыл 

алууга тийишпиз. 

Ал жөнүндө Д.Пойя: “Эгер маселе кандайдыр бир кызыгууну жаратпаса, анда сиз аны 

чечүүгө киришпеңиз, а эгер тапшырма үйрөтүүчү багытта болсо, анда ишке чындап 

киришиңиз. Ал сиздин жана окуучуларыңыздын кызыкчылыгына жооп берсе, аны 

шакиртиңиз менен биргеликте чечүүгө бүт күчүңүздү жумшаңыз”, – деп кеңеш берген [7].  

Ар бир студентти ар кандай предметтин түрдүү аспектилери кызыктырат. Баарынын 

кызыкчылыгын эске алуу менен  иш алып баруу дээрлик мүмкүн эмес, ошондуктан 

басымдуу көпчүлүктү кызыктырган мотивдерди тандап алуу зарыл. Биз студенттердин 

келечектеги кесибине кызыгуусу ушундан пайда болот деп эсептейбиз.  

Өз алдынча таанып-билүүчүлүк, кызыгуу, сабактын натыйжалуулугун, окуу 

куралдарынын сапатын, студенттердин өз алдынчалуулугун арттыруучу дидактикалык 

проблемаларды иштеп чыгуудагы негизги фактор экендигин  изилдөөчүлөр тастыктайт.  

Студенттердин өз алдынча таанып-билүүчүлүк кызыгуусунун калыптандырууга 

студент өзү тандап алган материалды чын дили менен окуп-үйрөнүүдө; үйрөнүү иш-

аракетинде башка нерсеге алаксыбоого; айрым кыйынчылыктарга туш келсе, артка кайра 

кайтпоого; түшүнүксүз маселелер пайда болсо, анын маңызын толук өздөштүрмөйүн жаны 

жай албоо кирет. 

Студенттердин терең кызыгуусу пайда болгондо биринчи орунга өз алдынча таанып-

билүүчүлүк кызыгуусу чыгат. Жүргүзүлгөн социалдык изилдөөлөр көрсөткөндөй, бардык 

эле студенттердин окугусу келет, бирок кээде окууга болгон кызыгуу жоголуп да кетиши 

мүмкүн. Ошондуктан окутуучунун милдети маалымат-материал берүү гана эмес, билимге 

болгон кызыгууну ойготуу, студент менен биргелешип иштешүүнүн ыкмасын табуу. 

Окутуучу да, студент да окууга кызыгууну калыптандырууга милдеттүү, бирок бул милдетти 

сөзсүз талап коюу, мажбурлоо менен эмес, таанып-билүү кубанычынын жан дүйнөсү, 

жүрөгү, акыл-сезими менен сезүүнү ойготуу аркылуу ишке ашырууга тийиш. 
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Кызыгуунун стимулу таанып-билүүчүлүк ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун 

жогорулатуучу оң эмоцияларды пайда кылат. Илимий иштердин өнүгүү тарыхында ой 

жүгүртүү процессиндеги мотивдерге жана эмоцияларга чоң маани берилип келген. Убагында 

Аристотель таң калуу сезимин таанып-билүү сезимин ойготуучу катары эсептеген. Оң 

эмоцияны пайда кылуу, канааттануу, ырахаттануу маанайы маалыматтарды изилдөөгө 

өбөлгө түзөт, тескерисинче, терс эмоциялар окуп-үйрөнүүгө терс маанайды пайда кылары 

айтылган.  

Окутуучунун  алдындагы  негизги милдет – ар кандай окуу материалын кызыктуу 

түшүндүрүү,  себеби, кызыгуу кырдаалы түзүлгөндө окуу процессиндеги чарчоо кескин 

азаят жана ар кандай, түрдүү тоскоолдуктарды жеңил жана тез басып өтөт. Жогорку окуу 

жайларында  окутуунун формаларынын ичинен эң негизгиси  жана татаалы, эмгектенүүнү 

жана чыгармачыл изденүүнү талап кылган, лекцияны түзүү жана аны өтүү болуп саналат. 

Лекцияда материалдарды так жана туура берүү менен чектелбестен, материалдардын 

жаңылыгы, түшүндүрүүнүн өзгөчө ыкмалары жогорку эмоцияналдуулук менен студенттерди 

илим-билимге кызыктырып тарта билүү зарыл. 

Билим берүүдө студенттерге терең жана бекем өз алдынча  иштерди туура, максатуу, 

системалуу уюштуруу чоң роль ойнот. Студенттердин өз алдынча ищи заманбап билим 

берүүнун негизин түзөт. Ошондуктан, окутуу процессинде студенттерди окутуунун бул 

формасынын спецификасын уюштуруу татаал проблемалардан болуп эсептелинет. 

Студенттердин өз алдынча иши бирден бир негизги методдордун бири окуу 

дисциплинасын өздөштүрүүдө, кесиптик жана илимий-изилдөө ишмердүүлүгүндөгү  

көндүмдөрдү алуусу  эсептелинет. Окутуучу студенттердин өз алдынча иштеринде керектүү 

лекциялык материалды берет жана сөзсүз түрдө студенттердин өздөрүнүн өз алдынча 

иштери менен толукталат. Студенттердин өз алдынча иши максатка ылайыктуу, 

системалашкан жана план ченемдүү болгондо гана оң жыйынтыкты берет. 

Студенттердин өз алдынча иши — бул окуу тапшырмаларын аткарууда, студент менен 

окутуучунун ортосундагы байланышты системалык түрдө азайткан ишмердүүлүктүн бир 

түрү. Мындай тапшырмаларга текшерүү жана курстук иштер, рефераттар, докладдар 

ж.б.кирет. Студенттердин өз алдынча иштеринин спецификасы — студенттер жаңы билимди 

өз алдынча алуусунда турат. Студенттердин өз алдынча иши окуу процессинин бир формасы 

жана анын маанилүү  бир бөлүгү катары кароого болот. Дидактикада өз алдынча ишке 

берилген  жалпы аныктама жок ,анын ийгиликтүү аткарылышы үчүн окутуучу тарабынан 

пландаштыруу жана текшерүү зарыл, о. э. өз алдынча ишти пландаштыруунун көлөмү 

адистештирилген кафедралардын окуу пландарында, окуу бөлүмдөрүндө, окуу жайларынын 

методикалык кызматкерлери карашат [6].  
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Ал изилдөөлөрдүн негизинде өз алдынча иштин дээрлик негизги белгилерин өз ичине 

камтыган төмөндөгүдөй аныктама берүүгө: окутуу процессинде мугалимдин түздөн түз 

катышы жок, бирок анын тапшырмасы боюнча ал үчүн атайын бөлүнүп берилген убакта 

аткарылуучу иш, мында окуучулар тапшырмада коюлган максатка жетүү үчүн өздөрүнүн 

багытталып чымыркангандыгын көрсөтүү менен акыл же күч аракеттеринин натыйжаларын 

тигил же бул формада туюнтуу  менен сезимдүү  умтулушат. 

Бул аныктамадан көрүнүп тургандай өз алдынча ишке мугалим түздөн-түз катышпай 

тургандыгы, мугалим тарабынан сунуш кылынган тапшырмалар, тапшырманы аткарууга 

бөлүнүп берилген убакыт, алдыга коюлган максатка жетүү  үчүн студенттин аң сезимдүү 

ишмердүүлүгү эсептелинет.  

Өз алдынча иштеринин  формасы болгон практикалык ишмердүүлүк, өз алдынча 

иштин төмөндөгүдөй түрлөрүн өз ичине камтыйт: 

 илимий докладдарды, рефераттарды даярдоо жана аларды кафедралардын астында 

уюшулган студенттердин илимий кружокторунун жыйынында чыгып коргоо; 

 көргөзмө схемаларды, диаграммаларды даярдоо; 

 практика боюнча отчетторду даярдоо; 

 студенттердин эң мыкты иштери боюнча конкурстарга, олимпиадаларга катышуу; 

 студенттердин илимий конференцияларында доклад жасоо. 

Студенттердин экзамен жана зачетторго даярданууну өз алдынча иштердин өзгөчө бир 

түрү катары кароого болот. Алардын адабияттарды окуп үйрөнүүдөгү өзгөчөлүгүн белгилеп 

кетүүгө болот. Мында студенттер  экзаменге программа боюнча даярданышат жана 

конкреттүү суроолорго жоопторду ар түрдүү булактардан издешет. Өз алдынча иштердин 

бардык түрлөрүнүн аткарылышынын зарылчылыгы,  жогорку окуу жайларынын 

программаларынан көз каранды. Сессияга даярданууда, экзамен же зачетту ийгиликтүү 

тапшырууда, бардык окуу курсун кайталоо зарыл. Курстун темасы боюча лекцияны угуу, 

семинардык жана практикалык сабактарга катышуу жолу менен дисциплинаны окуп 

үйрөнүүнү толук бекемдөөгө болот. Студент сессияга билимдин сандыгына ээ болуу жана ар 

бир предметтин суроолоруна окуп үйрөнүлгөн жооптору менен келиши керек.  

Билимди активдүү өздөщтүрүү үчүн аудиториялык ищтөө процессинде, окуу 

материалын жакшы  түшүнүү жана аны чыгармачыл кабыл алуу зарыл. Өзгөчө бул процесс 

төмөнкү курстарда өтүлгөн материалдарды түшүнүү менен кабыл алуу. Окутуучулар 

студенттердин лекцияны кабыл алуу проблемасына көңүл буруусу жана дисциплиналар 

аралык байланышты түзүү зарыл. Студенттердин билими байланыштар менен бекемделбесе, 

аны эсте сактап калуу кыйын. 
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Математиканы окутуп үйрөтүүдө студенттердин өз алдынча таанып-билүү 

ишмердүүлүгү компьютердик окутуучу программалар жаңы маалыматтык технологияларды 

колдонуу маселеси ийгиликтүү ишке ашырат. Аларга керектүү деңгээлде математика 

курсунун маанилүү түшүнүктөрүн иллюстрациялап берүү мүмкүнчүлүгүн түзүп, окутуунун 

традициялык методуна салыштырганда сапаттуу артыкчылыктарга ээ болот. 

Окумуштуу педагог В.П. Беспалько  окутуунун жыйынтыгын баалоодо 

формалдуулуктан четтөөнүн бирден бир  жолу катары тестти сунуштаган. Себеби, 

тестирлөөдө окутуу аяктагандан кийин окуучу кандай билимдерге ээ боло тургандыгы 

эсепке алынат; окутуунун жыйынтыгын чыгаруучу инструмент компьютер бар; демек тестти 

белгилүү шкала менен баалоого жана өлчөөгө мүмкүн [3]. 

Тестирлөөнү тесттердин конструктору, тесттердин генератору, on-line тест 

программаларынын жардамы менен жүргүзүүгө болот. Бул программалар ар түрдүү 

категориядагы окуучулар менен тестирлөөнү жүргүзүү үчүн тесттерди түзүүдө колдонулат. 

Тесттердин конструктору жана on-line тест программалары мугалимдин иш аракетин 

жеңилдетет жана ага сабактагы ар бир окуучу үчүн, таратуучу материалдарды түзүүгө жана 

колдонууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ал эми тесттердин генератору программасы 

мугалимге математика сабагын өтүү үчүн, көптөгөн карточкаларды түзүүгө, андан кийин 

даяр материалдарды принтерден чыгарып алууга мүмкүндүк берет. 

Окуу процессинде улам барган сайын маалыматтык компьютердик технологияны 

(МКТ) кеңири колдонулуп келүүдө. Аларды сабаттуулук менен туура колдоно билген учурда 

билим берүү процессинин эффективдүүлүгү олуттуу жогорулайт. Мүмкүн болушунча 

бардык дидактикалык маселелерди  эффективдүү чечүүгө ылайыкташтырылган атайын 

окутуучу программалар менен жабдылган компьютерлер маалыматтарды чыгарып берүүнү, 

жыйынтыктарды текшерүүнү жана коррекциялоону, машыгууга берилген көнүгүүлөрдү 

аткарууну ж.б.у.с. аткара алат [2]. 

Математиканы агрардык багыттагы бакалаврдын студенттеринин окутуу процессинде 

маалыматтык технологияларды колдонуу студенттердин окууга болгон мотивациясын 

жогорулатат, көрүп эске тутуусун актуалдаштырат, өз алдынчалуулугун өстүрөт, окутуунун 

жыйынтыгын баалоодо объективдүүлүк менен баалоо камсыз болот, ар бир студентке 

дифференцирленген, жеке инсанга багытталган мамиле жасалып, алардын өз алдынча 

иштерине, изилдөө иштерине болгон көндүмдөрү калыптандырылат. 

Ошентип, заманбап педагогикалык технологияларды заманбап маалыматтык 

технологиялар менен бирдикте колдонуу математика боюнча билим берүү процессинин 

эффективдүүлүгүн жогорулатып, жогорку окуу жайлардын алдындагы эң негизги 
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милдеттеринин бири болгон ар тараптуу өнүккөн, чыгармачыл, эркин инсанды тарбиялоо 

маселесинин  чечилишине алып келет. 

Математика сабагында акыл эмгегинин жүктөлүшү көбөйгөндүктөн, бул предметти 

окутуу учурунда студенттердин сабакка болгон кызыгуусун, алардын активдүүлүгүн 

сабактын акырына чейин кантип кармап турууну ойлонууга мажбур кылат. Окуучулардын 

предметке болгон кызыгуусун сактоо үчүн  жана окутуу процессинин сапаттуулугуна 

жетишүү үчүн, сабакта маалыматтык технологияларды активдүү колдонуу зарыл. 

Компьютер менен активдүү иштөө студенттердин өз алдынча билим алуусундагы 

билгичтиктеринин, көндүмдөрүнүн калыптанышын бир топ жогорку деңгээлде  камсыздайт. 

Ошону менен бирге бул жаңы окуу каражаты, маалыматтык-коммуникативдик жана жеке 

инсанга багытталган технология чыгармачыл жана изденүүчүлүк ишмердүүлүктү 

органикалык айкалыштыруу мүмкүнчүлүгүн түзүп берет. Азыркы күндө, компьютердик 

технологияны окутуу процессине киргизип  жайылтуу жогорку билим берүүдөгү 

маселелердин ажырагыс бир бөлүгү болуп эсептелет. 

Математика сабагында компьютерди колдонуунун максаты төмөнкүлөр: 

 математика жана информатика предметтеринин арасындагы предметтик байланышты 

өнүктүрүү; 

 компьютердик сабаттуулукту калыптандыруу; 

 сабакта окуучулардын өз алдынча иштерин өнүктүрүү; 

 жекече, инсанга багытталган мамилени жасоо, аткаруу. 

Агрардык багыттагы бакалаврдын студенттеринин математика сабагында МКТны 

колдонуу, материалды үйрөтүүдө көрсөтмөлүүлүктүн жана иштин тез аткарылуусунун 

негизинде мугалимге убакытты үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет, студенттердин билимин 

интерактивдүү режимде текшерет, окутуунун эффективдүүлүгүн жогорулатат, инсандын 

бардык потенциалын – өз алдынча таанып-билүүчүлүгүн, чыгармачылыгын, 

коммуникативдүүлүгүн жана табигый эстетикалуулугун көрсөтө алууга, студенттердин 

маалыматтык маданиятынын, интеллектинин өсүшүнө жардам берет [5]. 

МКТны математиканы окутуу процессинде колдонуу, билим берүүнүн 

сапаттуулугунун жогорулашына шарт түзөт жана төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрдү камсыз 

кылат: 

 окутуу процессин мультимедиялык мүмкүнчүлүктөрдүн негизинде кызыктуу, формасы 

боюнча ар түрдүү, кызыгаарлык кылып уюштура алат; 

 окутуунун көрсөтмөлүүлүк проблемасын эффективдүү чечип, окуу материалын 

визуалдаштыруу аркылуу студенттер үчүн бир топ түшүнүктүү жана жеткиликтүү болуусуна 

жетишүүгө, телекоммуникациянын каражаттарын колдонуу аркылуу берилиштердин 
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базасынан керектүү окуу материалдарын эркин издеп табууга, андан ары студенттердин 

муктаждыктарына болгон издөө аракеттерин калыптандырат; 

 ар түрдүү деңгээлдеги тапшырмалардын жана ар бир студенттин окуу материалын 

өздөштүрүү темпинин өз алдынчалуулугун эске алуу менен окуу процессин жекелештирет, 

маалыматтарды кабыл алуунун ыңгайлуу жолун колдонуунун натыйжасында, студенттердин 

оң эмоцияларын түзүп, оңтойлуу окуу мотивин калыптандырат;  

 студенттерди суроолорго жооп берүү көз карандылыгынан куткарып, кетирилген 

каталарды өз алдынча анализдейт, оңдойт ал эми, тескери байланыштын негизинде студент 

өзүнүн ишмердүүлүгүн коррекциялайт, жыйынтыгында өзүн-өзү контролдоо көндүмү 

өнүгөт; 

 студенттердин өз алдынча окуп-изилдөө ишмердүүлүгүнүн, чыгармачыл активдүүлүгү 

өнүгөт. 

Маалыматтык технологиялар математика сабагынын төмөндөгүдөй ар түрдүү 

этаптарында колдонулушу мүмкүн: 

 өз алдынча окуу учурунда; 

 мугалим-консультанттын жардамы менен өз алдынча окууда; 

 жарым-жартылай алмаштырууда (фрагменттүү, кошумча материалды тандап колдонуу); 

 тренинг программаларды колдонууда; 

 диагностикалык жана контролдук материалдарды колдонууда; 

 өз алдынча үй тапшырмаларды жана чыгармачыл тапшырмаларды аткарууда; 

 эсептөө, графиктерди тургузуу үчүн колдонууда; 

 оюн жана алектенүү программаларды колдонууда; 

 маалыматтык-сурап билүү программаларын колдонууда. 

Компьютер жаңы материалды түшүндүрүүдө, бышыктоодо, кайталоодо, текшерүүдө  

башкача айтканда окуу процессинин бардык этаптарында колдонулат. Маалыматтык-

коммуникациялык технологияны колдонуп агрардык багыттагы бакалаврдын студенттерин 

окутуу –дифференциялоо маселесин ийгиликтүү чече алат, себеби бул технологиянын 

шартында окуучу өзүнүн билиминин мазмунун өздөштүрүү деңгээлин тандоо укугуна ээ 

болот. Ошону менен бирге окутуучунун ишмердүүлүгү, ар бир студентти милдеттүү түрдө, 

бир топ жогорку деңгээлдеги билимин камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн ишке ашырууга 

милдеттүү. 

Математика курсун агрардык багыттагы бакалаврдын студенттерине окутууда 

маалыматтар технологиясын колдонуунун дидактикалык негиздеринин модели, 

студенттердин кесиптик даярдыгынын өз алдынча таанып-билүү кызыгуусун 
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активдештирүүдө жана кесиптик компетенциясын калыптандырууда каражат катары 

колдонулат. 

Каалаган типтеги сабакта окутуучу  студенттердин алдына чыгармачыл жана 

проблемалуу тапшырмаларды коет. Конкреттүү жумуш жагдайларын аныктайт жана өз 

алдынча иштөөсүнө багыт берет жана текшерет. Сабакта студенттердин өз алдынча ишин 

аткаруусундагы жыйынтыгын окутуучу тарабынан текшерүүсү студенттердин теориялык 

билимди сабаттуу колдоно билүүсүнө үйрөтөт. Үйрөнүлүп жаткан материал терең 

өздөштүрүлөт, студенттердин лекцияга болгон көз карашы өзгөрөт. Предметтин теориясын 

түшүнбөй туруп, жакшы конспектисиз, маселелерди чечүүдө ийгиликке жетишүү мүмкүн 

эмес. Бул практикалык жана лекциялык сабактарга катышууну жакшыртат. Лекциялык 

материалдарды демонстрациялоодо жана башка тренинг семинарларды өтүүдө, докладдарды 

окууда Microsoft officетин каражаттарын колдонуу зарыл [8].  

Математика сабагы боюнча практикалык жана лабораториялык иштерди аткарууда 

Excel  программасын колдонсо болот, анткени электрондук таблица Excel экономикалык 

жана математикалык маселелерди чыгарууга негизделген.  

Ошентип, маалыматташтыруу шартындагы заманбап математика сабагынын 

артыкчылыгы, окутуучунун ар кандай методиканы, технологияны, окуу китептерин жана 

программаларды эркин тандоосунда  турат. Бирок педагогикалык ишмердүүлүктүн 

жыйынтыгы, окутуучу окуу маалыматы менен иштөөнү канчалык жөндөмдүүлүктө, 

усталыкта уюштура биле турганынан көз каранды болуп келген жана боло бермекчи. 

Ошентса да, компьютердин бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдоно билген, чыгармачыл 

окутуучу мындай сабактардан өзү гана эмес студенттерине дагы жылуу маанай тартуулап, 

аларды таанып-билүүгө жана чыгармачылыкка тартып, билим берүү процессин бир кыйла 

жогорку деңгээлге көтөрөт. 
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