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Аннотация: Аталган макалада баштал-

гыч кесиптик билим берүүдө модулдук инте-

рактивдик окутуунун негизги принциптери 

жана аларды ийгиликтүү ишке ашыруунун 

педагогикалык шарттары чечмеленет. 

Мындан сырткары, модулдук окутуу окуучу-

лардын позициясынан каралып, тиешелүү 

принциптер берилет. 

Аннотация: В данной статье рассмат-

риваются основные принципы модульного 

интерактивного обучения в начальном про-

фессиональном образовании, а также педа-

гогические условия их успешной реализации. 

Кроме того, здесь даются принципы модуль-

ного обучения с позиции учащихся. 

Annotation: This article discusses the basic 
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ditions of their successful implementation. In 

addition, there are principles of modular trai-

ning of students with the position. 
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education, ability, psychological comfort, kee-

ping the needs of students. 

 

Модулдук окутуунун теориясы жалпы ди-

дактикалык принциптер менен тыкыс бай-

ланыштагы өзгөчө принциптерге негизденет. 

Модулдук окутуунун жалпы багытын, анын 

максаттарын, мазмунун жана уюштуруу ме-

тодикасын төмөндөгү принциптер аныктайт: 

модулдуулук (модульность); окутуунун маз-

мунундагы өзгөчөлөнгөн элементтерди бө-

лүп алуу; динамикалуулук (дайыма өзгөрүп 

туруучулук); билимдердин жана алардын 

системасынын таасирдүүлүгү жана опера-

тивдүүлүгү; ийкемдүүлүк; перспективаны 

түшүнүү менен кабыл алуу; методикалык 

кеңеш берүүнүн көп жактуулугу; паритет-

түүлүк (теңдик) [6, 7]. Ар бирин өзүнчө ка-

райлы. 

Модулдуулук принциби окутуунун маз-

мунунда, уюштуруу формаларында жана ме-

тоддорунда чагылтылуучу окутууга болгон 

мамилелерди аныктайт. Ушул принципке 

ылайык, окутуу конкреттүү дидактикалык 

максаттарга арналган, окутуунун өз алдынча 

функционалдык тоомдорун мүнөздөгөн мо-

дулдар аркылуу жүргүзүлөт. Аталган прин-

ципти ишке ашыруу үчүн төмөндөгү педа-

гогикалык эрежелерди [1, 3, 4] аткаруу 

керек: 

 Окуу материалын ар бир окуучу коюл-

ган дидактикалык максаттарга ийгиликтүү 

жетишин толук камсыздай тургандай конс-

трукциялоо керек; 

 Окуу материалы баш-аяктуу блок тү-

рүндө берилип, өз алдынча модулдардан 

алынган комплекстүү дидактикалык мак-

саттарга ылайык, окутуунун бирдиктүү маз-

мунун конструкциялоого мүмкүн болушу 

керек; 

 Окуу материалына ылайык, окутуунун 

белгиленген максатын көздөгөн түрдүү ме-

тоддорун жана формаларын интеграциялоого 

туура келет. 

Окутуунун мазмунунан өзгөчөлөнгөн 

элементтерди бөлүп алуу принциби модул-

дун алкагындагы окуу материалын интег-

рацияланган максатка жетүүгө багытталган 

бирдиктүү бүтүндүк катары кароону талап 

кылат, т.а. модуль так структурага ээ. 

Аталган принцип программалык окутууда 

окуу материалын бөлүктөргө (кадамдарга) 

бөлүү принциби менен окшош, бирок олут-

туу айырмачылыгы да бар. Программалык 

окутууда окуу материалын сөзсүз анчалык 

чоң эмес, өз ара тыкыс байланышкан, мил-

деттүү түрдө акырындык менен татаалдаш-

тырылып берилүүчү бөлүктөргө ажыратуу 

зарыл. 

Модулдук окутууда окуу мазмунунун эң 

чакан бирдиги деп конкреттүү дидактикалык 

максатка жооп берүүчү айкын курстун бел-

гиленген темасын же ага тиешелүү айрым 

фрагментти эсептешет. Ал модулдун элемен-

ти деп аталат. 

Окутуунун мазмунунан өзгөчөлөнгөн эле-

менттерди бөлүп алуу принцибин жетекчи-

ликке алууда төмөндөгү педагогикалык эре-

желерди тутунуу керек: 

 Интегралдашкан дидактикалык максат-

тарда жеке максаттардын түзүмүн бөлүп 

көрсөтүү керек; 

 Жеке максаттардын ар бирөөнө жетүү 

жарайаны ар бир элементтин окуу мате-

риалы менен толук камсыз болушу зарыл; 

 Бүткүл интегралдашкан бир дидакти-

калык максатты түзгөн жеке максаттардын 

жыйындысы бир модулду түзүшү керек. 

Динамикалуулук принциби модулдар-

дын мазмунунун социалдык буйрутмага, эм-

гек базарындагы жумушчу орун берүүчүлөр-

дүн суроо-талаптарын эске алуу менен эркин 

өзгөрүүсүн камсыздайт. Илимий-техникалык 

прогресстин жогорку темпи социалдык, жал-

пы техникалык билимдердин тез эскиришине 

алып келет, жалпы илимий түшүнүктөрдүн 

баалуулугуна, актуалдуулугуна ар качан се-

ресеп салып турууну талап кылат. Билим 

берүүнүн бардык тепкичтерине мүнөздүү 
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болгон инерттүүлүк (демилгесиздик) билим 

берүү тармагы менен коомдук турмуштун 

шарттарынын арасындагы ажырымдын баш-

кы себептеринин бири болуп эсептелет. 

Окуу материалын такай, керек болсо жыл 

сайын кайрадан иштеп, жаңыланып туруу 

керек. Оор кырдаалдан чыгуунун бирден бир 

жолу катары окуу материалын анын өзгөрүл-

мө бөлүгүнүн бөлүмдөрү өз ара бири бири-

нен көз каранды болбогондой, ошондой эле 

ар бир бөлүктүн окуу материалын өзгөртүү-

гө, толуктоого жана өнүктүрүүгө боло тур-

гандай түзүү керек. 

Окуу материалынын стабилдүү жана өз-

гөрүлмө мазмунунун ортосундагы карама-

каршылыкты динамикалуулук принцибин 

ишке ашыруу менен чечүү мүмкүн. Ага тие-

шелүү педагогикалык эрежелерди келтире-

ли: 

 Ар бир элементтин, анын натыйжасын-

да ар бир модулдун мазмуну жеңил өзгө-

рүшү же толукталышы мүмкүн; 

 Түрдүү модулдардын элементтерин 

конструкциялоодо жаңы модулдарды да жа-

ратуу мүмкүн; 

 Модуль анын элементтери алмашууга 

жеңил болгондой формада берилиши зарыл. 

Билимдердин жана алардын системасы-

нын таасирдүүлүгү жана оперативдүүлүгү 

принциби. Билим берүү тармагынын түрдүү 

түзүмдөрүндө окуучуларда таасирдүү би-

лимди калыптандыруу проблемасы пайда 

болду, ал өз кезегинде адистердин кесиптик 

деңгээлине терс таасирин тийгизүүдө. Тү-

зүлгөн кырдаалдан чыгуунун бирден бир 

жолу – окуучуларды ишмердүүлүктүн түр-

лөрүнө эле окутуу эмес, ошондой эле ара-

кеттердин ыкмаларына да машыктыруу. Мо-

дулдук окутууда ишмердүүлүк мамиле маа-

нилүү, бирок ал окутуу процессине чыгар-

мачылыкты өнүктүрүү талаптарын койбойт. 

Ушуну эске алуу өтө зарыл. 

Эгерде окуучулар өз алдынча маселе чы-

гаруунун жүрүшүндө демилгелүүлүктү, тап-

кычтыкты, билгенин стандарттуу эмес кыр-

даалдарда пайдалануу жөндөмдүүлүктөрүн 

көрсөтө алышса, анда оперативдүү билимдер 

ийгиликтүү өздөштүрүлмөк. Таасирдүү жана 

оперативдүү билимдердин системасын 

алардын билгичтиктер менен ажырагыс 

биримдикте гана кароо аркылуу сөз кылуу 

абзел. Айтайын дегенибиз, окуучу өз прак-

тикасында эркин жана өз алдынча пайдалана 

ала турган жалпы илимий, жалпы тех-

никалык жана адистештирилген билимдер 

жана билгичтиктер жөнүндө. 

Билимдердин жана алардын система-

сынын таасирдүүлүгү жана оперативдүү-

лүгү принцибин ишке ашырууда жетекчи-

ликке ала турган педагогикалык эрежелер 

төмөнкүлөр: 

 Модулдук окутууда максаттар ишмер-

дүүлүк методдору (акыл же практикалык) 

жана аракеттердин ыкмалары түшүнүктөрү 

аркылуу формулировкаланышы керек; 

 Коюлган максаттарга жетүү үчүн иш-

мердүүлүктүн акыл же практикалык логи-

касына ылайык, модулдардын предметтик 

жана предметтер аралык мазмунун түзүү 

керек; 

 Окууга чыгармачылык мамилени кам-

сыздоо үчүн окутуу проблемалык мамилеге 

негизделип уюштурулушу зарыл; 

 Билимдин ишмердүүлүктүн бир түрү-

нөн экинчисине которуу мүмкүндүгүн ачык 

көрсөтүү зарыл; 

Модулдук программаны жана тиешелүү 

модулдарды түзүүдө ийкемдүүлүк принци-

би окутуунун мазмунунун жана аны өз-

дөштүрүү жолдорунун ар бир окуучунун 

муктаждыктарына ыңгайлашуу мүмкүнчү-

лүгүн камсыздоону талап кылат. 

Ийкемдүүлүк принцибин ишке ашыруу 

төмөндөгү педагогикалык эрежелерди сак-

тоону талап кылат: 

 Окутуунун мазмунун жекелештирүүдө 

алгачкы билимдерди диагностикалоо зарыл; 

 Аны абдан жакшы уюштуруу зарыл, 

анткени, анын жыйынтыгы боюнча кон-
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креттүү модулдун жекелештирилген струк-

турасы аныкталат; 

 Окутуунун мазмунун жекелештирүү 

үчүн окуучунун муктаждыгын талдоо зарыл; 

 Ушул эле максатта аны түзүүнүн ба-

залык даярдыкты жана окутуунун жекелеш-

тирилген максаттарын камтыган комплекс-

түү критерийин пайдаланууга болот; 

 Ар бир окуучунун өздөштүрүүдөгү же-

кече темпин сактоо маанилүү; 

 Модулдун методикалык бөлүгү окутуу-

нун жекелештирилген технологиясын кам-

сыздагандай иштелип чыгышы керек; 

 Окутуунун айкын максаттарына жет-

кенден кийин жекече жана өз алдынча кө-

зөмөл талап кылынат. 

Перспективаны түшүнүү принциби 

окуучу билим алуунун жакынкы, ортоңку 

жана алыскы келечектеги маанисин терең 

түшүнүүсүн талап кылат. Педагог башка-

руусу менен окуучунун өз алдынчалыгынын 

ортосундагы байланышындагы катыштын 

оптималдык ченемин табуу зарыл. Ишмер-

дүүлүктү өтө катаал башкаруу окуучулардын 

демилгелүүлүктөрүн басаңдатып, өз алдынча 

билим алуунун ролун төмөндөтөт. 

Эгерде өз алдынча башкаруунун мүм-

күнчүлүктөрүн пайдалана турган болсо, анда 

билим алуунун (аралыктагы жана соңку) 

максаттарын ачык түшүнүүгө жана сезүүгө 

мүмкүнчүлүк берүү зарыл. Модулдук оку-

тууда алар ишмердүүлүктүн маанилүү жы-

йынтыктары катары эсептелиши керек, ант-

кени окуучулар таанып билүүнүн жана 

практикалык ишмердүүлүктөрдүн келечегин 

түшүнүшү керек. 

Модулдук окутуу процессинде перспек-

тиваны түшүнүү принцибин ишке ашырууда 

төмөндөгү педагогикалык шарттар эске алы-

нышы зарыл: 

 Ар бир окуучуну адегенде окутуунун 

толук этабына (курс, бир жыл, бүткүл мез-

гил) ылайыкталган модулдук программа ме-

нен тааныштыруу абзел; 

 Анда комплекстүү дидактикалык мак-

сат көрсөтүлөт, аны ар бир окуучу өзү үчүн 

жекече маанилүү, күтүлүүчү жыйынтык ка-

тары кабыл алышы керек; 

 Модулда коюлган максатка жеткирүү-

чү окуу аракет программа камтылат, ал эми 

ар бир окуучу жакынкы, ортоңку жана ке-

лечектеги перспективаларды багындыруу 

үчүн жол көрсөткүчтөр менен камсыздалат; 

 Ар бир модулдун башында окуунун 

интегралдашкан максаттарын ишмердүүлүк-

түн жыйынтыктары сыпатында конкреттүү 

сүрөттөө керек; 

 Ар бир окуу элементтин башында жеке 

максаттарды ишмердүүлүктүн жыйынтык-

тары сыпатында көрсөтүү зарыл. 

Методикалык кеңеш берүүнүн көп жак-

туулук принциби окуучунун таанып-билүү 

ишмердүүлүгүндө жана окутуучунун педа-

гогикалык иш-аракетинде кесипкөйлүктү 

камсыздоону талап кылат. 

Окутуунун эффективдүүлүгүнө көп фак-

торлор таасир этет, алардын эң маанилүүсү – 

окутуунун мазмунунун окуучулардын мүм-

күнчүлүктөрүнө дал келиши. Бирок, окутуу 

процессинде аталган шартты сактаганда да 

көптөгөн кыйынчылыктар пайда болот, ал-

сак, окуучунун окуу материалын өздөштү-

рүүнун оптималдуу жолун тандай билбе-

гендиги, өз алдынча үйрөнүү көндүмдөрүнүн 

жетиштүү даражада өнүкпөгөндүгү. Окутуу-

чунун педагогикалык ишмердүүлүгүндө да 

көйгөйлөр бар, мисалы, окутуунун бардык 

методдорун колдоно билүү чеберчилигинин 

аздыгы, берилген шарттар же алардын ай-

калышы үчүн ылайык келген ыкмаларды 

жана методдорду тандай билбегендиги ж.б. 

Аталган проблемалардын чечилиш жол-

дорун методикалык кеңеш берүүнүн көп 

жактуулук принцибин ишке ашырууга ар-

налган педагогикалык эрежелер көрсөтүп 

берет: 

 Окуу материалын, анын өздөштүрүлү-

шүн жеңилдетүүчү, түшүндүрмө методдор 
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пайдаланылган модулдар түрүндө берүү 

керек; 

 Окуу материалын өздөштүрүүнүн окуу-

чу аларга же өз тажрыйбасына таянып, эркин 

тандай алган ар түрдүү методдор жана жол-

дор сунушталышы зарыл, натыйжада ал өзү-

нүн оригиналдуу окуу методун таап алышы 

керек; 

 Окутуу процессин уюштуруу боюнча 

окутуучуга методикалык кеңештерди берүү 

зарыл. Педагог-эксперттердин пикири боюн-

ча, окутуунун түрдүү методдору жана уюш-

туруу ыкмалары альтернативдик чечим ка-

тары катышып, конкреттүү мазмундун өз-

дөштүрүлүшү үчүн бир кыйла туура өбөлгө 

түзүшү мүмкүн. 

 Педагог адис сунушталган методдорду 

жана уюштуруу ыкмаларын өзү каалагандай 

тандап алышы, же өзүнүн оригиналдуу ме-

тоддору жана уюштуруу ыкмалары менен 

иштеши мүмкүн; 

 Модулду окутуучу өзү иштеп чыккан 

учурда, анын мазмунуна педагогдун өзү 

колдонуп жүргөн методдорду кошуу жөндүү, 

анткени, бул жагдай эквиваленттүү курсту 

же предметти окутуп жаткан мугалимдердин 

арасында тажрыйба алмашууга шарт түзөт. 

Паритеттүүлүк принцибин сактоо өтө 

маанилүү. Соңку жылдарда педагогикалык 

процессте окуучуларды активдештирүүгө, 

башкарууну өнүктүрүүгө жана аны өзүн-өзү 

башкарууга айландырууга өзгөчө көңүл бу-

рулууда. Окутуу процессинде өз ара аракет-

тенүүнү эффективдүү ишке ашыруунун ба-

зистик шарттарын түзүүгө көңүлдү токтотуу 

зарыл. Андай шарт катары окуучулардын 

алгачкы даярдык деңгээли эсептелиши мүм-

күн. Башкаруудагы байланыштын мүнөзү, 

биринчи кезекте так ушул шарттан көз ка-

ранды. Эгерде традициялык окутуу моделин-

дегидей, окутуучу менен окуучунун жолу-

гушуусунун негизги максаты биринчиси 

экинчисине маалымат берүү болсо, анда 

кандай реалдуу мамилелер жөнүндө сөз бо-

лушу мүмкүн? Башкача айтканда, педагог 

башка функцияларды пайдаланууну унутуп, 

дарстарда көпчүлүк учурда маалымат берүү 

менен эле чектелет. 

Окуучу өзү максималдуу түрдө активдүү, 

ал эми педагог адис ар бир окуучуга жекече 

мамиленин негизинде кеңеш берип, коор-

динациялоочу функцияны ишке ашырган 

шартта педагогикалык процесс эффективдүү 

болот. Бирок мындай шартта окуучулар мо-

дуль сыяктуу окутуунун эффективдүү кара-

жаттары менен камсыздалышы абзел. Окуу-

чу бул окуу каражатын пайдаланып, жаңы 

окуу материалын өз алдынча өздөштүрүүнү 

уюштура алат, ар бир дарска изилдөө иш-

теринде жигердүү катышып, проблемалык 

суроолорду чечип, даярданып келет. 

Модулдук окутуудагы паритеттүүлүк 

принциби төмөндөгү педагогикалык проб-

лемаларды чечүүнү талап кылат: 

 Модулдук программа окуучунун би-

лимдерди анык бир деңгээлге чейин өз ал-

дынча өздөштүрүүсүн камсыздай алат; 

 Ал педагогду нукура маалымат берүү 

функцияларын аткаруудан куткарып, кон-

сультациялык-координациялоочу функция-

ларды даана актаруу үчүн шарт түзөт; 

 Модулдар педагог менен окуучу оку-

туунун оптималдуу жолун биргелешип тан-

доо үчүн шарттарды түзүшү керек; 

 Модулдук окутуу процессинде муга-

лим башкаруунун кээ бир функцияларын 

модулдук программага өткөрөт, алар өз ке-

зегинде өз алдынча башкарууга трансфор-

мацияланат. 

Жогоруда каралган модулдук окутуунун 

принциптери өз ара байланышкан. Алар (па-

ритеттик принциптен башкалары) окутуу 

мазмунун түзүү өзгөчөлүктөрүн туюнтушат, 

ал эми паритеттүүлүк принциби педагог 

менен окуучунун жаңы шартта окутуу про-

цессинде модулук мамиленин ишке ашыры-

лышындагы өз ара аракеттерин мүнөздөйт. 

Мындан сырткары, окуучулардын пози-

циясынан да төмөндөгүдөй үч принципти 

көрсөтүүгө болот: 
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1. Окуучу өзүнүн таанып билүү ишмер-

дүүлүгүн өнүктүрүү принциби (мында мо-

дуль ал зарыл деп тапкан окуу маалыма-

тынын негизги бөлүгү). 

2. Окуучунун мүмкүнчүлүктөрүнө жана 

жөндөмдүүлүктөрүнө туура келүү принциби. 

3. Психологиялык комфорт принциби: 

биринчиден, окутуунун ритмдүүлүгүнүн, 

окуучуларды билим денгээли боюнча диф-

ференциялоонун эсебинен окутуу процес-

синде жагымдуу шарттын түзүлүшү, экен-

чиден, окууда, окуу материалынын үстүнөн 

иштөөдө мөөнөттүк, физикалык, физиоло-

гиялык ж.б. конкреттүү мүмкүнчүлүктөрдү 

пайдаланууда максималдуу өз алдынча бо-

луусу – булардын баары окуучунун стресс 

болуу абалын минималдаштырат (керек бол-

со жоготот). 

Окутуунун модулдук технологиясын би-

лим берүүнүн кайсы гана тепкичинде бол-

босун колдонууга болот. Өзгөчө башталгыч 

кесиптик билим берүүдө колдонуу оң на-

тыйжаларын берет. Анткени, мына ушул 

учурда окуучу орто билимди алуу процессин 

аяктап, кесиптик билим алууга жолдомо ал-

ган учуру болот. Мындан ары кесиптик таж-

рыйбаларды өркүндөтүүнүн бардык дең-

гээлдеринде модулдарды өздөштүрүү менен 

конкуренцияга жөндөмдүүлүктү арттырууга 

мүмкүнчүлүк болот. 

Ар бир модулда жумушчу кесиптерге тие-

шелүү билимдерди, билгичтиктерди жана 

көндүмдөрдү калыптандырууга жана өнүк-

түрүүгө көмөк болуучу дидактикалык мүм-

күнчүлүктөр бар. Бул мүмкүнчүлүктөр окуу-

чунун өзү тандаган модуль боюнча өз ал-

дынча иштөө учурунда ишке ашат.  Ошон-

дуктан окуу модулу кесиптик-техникалык 

тажрыйбаларды калыптандырууда жана 

өнүктүрүүдө дидактикалык бирдик катары 

эсептелет.  

Окутуунун традициялык системасына - 

академиялык модель, ал эми модулдук 

системасына – тажрыйба аркылуу окутуу 

модели дал келет.  

Жыйынтыктап айтканда, башталгыч ке-

сиптик билим берүүнүн стандартына жана 

эмгек рыногунун талаптарына шайкеш 

келген модулдарды тандоону жана түзүүнү 

окуучулардын өз алдынчалыгын, индиви-

дуалдуулугун, эркиндигин, конкуренцияга 

жөндөмдүүлүгүн, кесиптик компетенттүү-

лүгүн мүнөздөөчү модулдуулук (модуль-

ность), окутуунун мазмунундагы өзгөчө-

лөнгөн элементтерди бөлүп алуу, динами-

калуулук (дайыма өзгөрүп туруучулук), би-

лимдердин жана алардын системасынын 

таасирдүүлүгү жана оперативдүүлүгү, ий-

кемдүүлүк, перспективаны түшүнүү менен 

кабыл алуу, методикалык кеңеш берүүнүн 

көп жактуулугу, паритеттүүлүк (теңдик) 

принциптердин негизинде ишке ашыруу 

максатка ылайык. 

 

Адабияттар: 

 

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса 

обучения: избранные педагогические тру-

ды [Текст] / Ю.К. Бабанский. - М.: 

Педагогика, 1989. - 120 с. 

2. Батышев С.Я. Блочно-модульное обуче-

ние [Текст] / С.Я. Батышев.- М.: 1997. -

248 с. 

3. Беликов В.А. Философия образования 

личности: деятельностный аспект: моно-

графия [Текст]/ В.А. Беликов.- М.: 

Владос, 2004. - 357 с. 

4. Рутковская М.В. Формирование мотивов 

выбора педагогической профессии у стар-

шеклассников [Текст]: автореф. дис... 

канд. пед. наук. – Л., 1955. – 14 с.  

5. Философский энциклопедический словарь 

[Текст] /гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. 

Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов – М.: 

Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с. 

6. Чошанов М.А. Теория и технология 

проблемно-модульного обучения в про-

фессиональной школе [Текст]: Дис…. д-ра 

пед. наук./ М.А. Чошанов.  - Казань, 1996. 

- 300 с. 



КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  
 

                          ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
95 

 

7. Юцявичене П.А. Теория и практика мо-

дульного обучения [Текст]/ П. 

Юцявичене. - Каунас: Швиеса, 1989. - 272 

б. 

Рецензент: д.п.н., профессор 

Рысбаев С.К. 
  


