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Бүгүнкү күндөгү коомдо болуп жаткан со-

циалдык-экономикалык өзгөрүүлөр биринчи 

иретте билим берүү системасына таасир этип, 

жаңы технологиялардын тездик менен өнүгүүсү 

жана окутуу процессине сүңгүп кирүүсү билим 

берүүчү системасын түп тамырынан бери жаңы-

лоону талап кылууда.  

Педагогикалык инновациялык процесстер ба-

тыштагы чет өлкөлөрдө 1950-жылдын акырында, 

ал эми оруссияда акыркы он жылдыкта атайын 

изилдөөнүн предметине айланды. Кыргызстанда 

инновация боюнча макалалар 1990-жылдардан 

баштап гана жарыялана баштаган. Инновация-

лык процесстер – жаңыча окутууну, жаратууну, 

кабылдоону, баалоону, педагогикалык жаңылык-

ты өздөштүрүүнү, колдонууну жана жайылтуучу 

комплекстүү ишкер аракеттенүүнү өзүнө кам-

тыйт. Мына ушул ишкер аракеттенүүлөр окуу 

процессине киргизилгенде гана ал инновациялык 

окутууга жатат [1].  

Акыркы жылдардагы жаңы технологиялардын 

тездик менен өнүгүүсү жана окуу процессине 

интенсивдүү түрдө кирүүсү жалпы билим берүү-

нүн фундаменти болгон башталгыч билим берүү-

дөгү окутуу процессине иновациялык жаңы ме-

тоддорду колдонууну ишке ашыруунун зарылды-

гын жаратты. 

Окутуунун традициялык методу ар дайым не-

гизги орунда болуп келген. Окутуунун тради-

циялык системасында маалымат алмашуу билим 

берүү процессинин эки субүектинин – окуучу 

менен мугалимдин ортосунда жүрөт. Окуу про-

цессинде традициялык окутуу каражаттары (де-

монстрациялык таблицалар, таркатма материал-

дар, стенддер, приболор ж.б.) колдонулган учур-

да байланыш мугалим менен окуучунун орто-

сунда гана ишке ашат.  

Окуучунун “керектөөчү” катары активдүүлү-

гү китептен же башка традициялык окутуу кара-

жатынан маалыматты издөө, суроо-талаптарына 

жооп алуу мүмкүнчүлүгү чектелген болот. 

Традициялык окутууда окуучуларга мугалим 

тарабынан көрсөтмөлөр берилип, ал эми окуучу-

лар ошонун тегерегинен чыкпай келген болсо, 

азыркы күндөгү окутуу процессине жана инсан-

дын өнүгүүсүнө коюлган жаңы талаптар мектеп-

те окутуунун жаңыча жолдорун, жаңы методдо-

рун издөөгө жана колдонууга алып келип отурат. 

Учурда мугалимдер математика сабагын окутуу-

да өздөрүнүн педагогикалык ишмердүүлүгүндө 

окутуунун түрдүү методдорун жана формаларын 

колдонуп келишүүдө [2].  

 

Атап айтсак:  

 Интерактивдүү методдор; 

 инсанга багыттап окутуу; 

 педагогикалык кызматташтык; 

 окутууну дифференцирлөө жана жекелешти-

рүү; 

 оюн технологиялары; 

 маалыматтык-компьютердик 

технологияларды колдонуп окутуу. [3].  

Компьютердик технологиялардын базасында 

колдонулуучу окутуу каражаттарынын пайда бо-

луусу менен маалыматтык өз ара аркеттешүү-

лөргө дагы бир окутуунун интерактивдүү кара-

жаты кошулуп, мугалим менен окуучунун ролу 

өзгөрдү.  

Мугалим бул учурда окутуу процессине же-

тектөөчү, багыттоочу орунга чыгат жана окуу 

маалыматын берүүдөгү убактысы үнөмдөлөт. Аз 

убакыттын ичинде материалдын негизгилерин 

берүү, ар бир окуучунун оюн угуу аларды ана-

лиздөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. 

Ал эми окуучу “керектөөчү” катары маалы-

матты издөөнүн, алуунун, иштеп чыгуунун жана 

тандоонун бир кыйла татаал жолуна түшөт, б.а. 
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окуучулар өз алдынча изденип, пикир айтууга, 

пикирин билдирүүгө, бири-бири менен мамиле-

лешүүгө, суроолорду берүүгө, бирөөнүн оюн 

угууга жана бири-бирин сыйлоого үйрөнүшөт, 

ошондой эле компьютердик окутуу каражатта-

рынын жардамында өз ара жана бири-бири ме-

нен кайтарым байланыш ишке ашырылат. Инте-

рактивдүү методдорду дискуссия, диспут, викто-

рина, класстан тышкаркы сабактарда проблема-

лык ситацияларды чечүүдө колдонууга болот [2]. 

1). Инсанга багытталган окутууда ар бир 

окуучунун жөндөмүнө жана мүмкүнчүлүгүнө 

ылайыкташтырып түрдүү деңгээлдеги тапшыр-

маларды берүү. Мында окуучулардын өз алдын-

чалуугугу, инициативдүүлүгүн өнүктүрүүчү, тап-

шырмаларды чыгарууда өзү жол таап кетүүсүнө 

мүмкүндүк берүүчү дидактикалык материалдар-

ды колдонуу керек. 

2). Педагогикалык кызматташтык окуучулар-

дын окуу ишмердүүлүгүн интенсивдештирүүнүн 

жана активдештирүүнүн негизинде жүргүзүлөт. 

Окуучулар коллективдүү, группалык жана жуп-

тарда иштешет. Мында окуучулар коллектив ме-

нен иштөөдө жоопкерчиликтүү болууга, жеке, 

жуптардагы ойлонуу машыгуулары, эске сактоо, 

алган билимдерин жана тажрыйбаларын актуал-

даштырууга көнүгүшөт. 

3). Окутууну дифференцирлөө жана жекелеш-

тирүүдө мугалимдин 75-80% убактысы окуучу-

лар жана класс менен иштөөгө жумшалат. Диф-

ференцирлештирип окутууда: 

  бардык окуучуга бирдей тапшырма бери-

лип, жакшы окуган окуучуга тапшырманы чыга-

руу убактысы кыскартылат; 

  окуучуларга түрдүү деңгээлдеги тапшырма-

лар берилет; 

  бардык окуучуларга бирдей тапшырма бе-

рилип, начар окуган окуучуларга тапшырманы 

аткаруу үчүн таяныч бере турган кошумча ма-

териал берүү; 

  бир канча варианттын ичинен туурасын 

тандоо үчүн тапшырмаларды ж.б. Мында окуу-

чулардын психологиялык акыл-эсинин өнүгүүсү, 

ар бир окуучунун жеке жөндөмдүүлүгү өркүн-

дөп, ойлоо мүмкүнчүлүктөрү калыптанат.  

4). Башталгыч класстарда дидактикалык оюн-

дарды сабактын бардык этаптарында колдонууга 

болот. Оюндар аркылуу математикалык маселе-

лерди чечүүгө, жаратылышты сүрөттөөгө, сөз-

дөрдү үйрөтүүгө болот.  

5). Маалыматтык-компьютердик технология-

ларды колдонуп окутуу учурда өтө актуалдуу бо-

лууда. Оруссия жана шериктеш өлкөлөрдүн окуу 

тажрыйбаларын кайрылсак, бул маселелер алар-

да бир канча жыл мурун каралып, окуу процес-

синде ийгиликтүү колдонулуп келе жаткандыгы-

на күбө болобуз. Биздин өлкөдө да акыркы мез-

гилде бул маселелердин үстүндө алгылыктуу 

иштер жүргүзүлүп жатат.  

- мектептердин жаңы муундагы компьютер-

лер менен камсыздалышы; 

- аудио-визуалдык каражаттардын окуу про-

цессине кириши; 

- интерактивдүү доскалардын, проекторлор-

дун колдонула башташы; 

- электрондук окуулуктардын түзүлүшү ; 

- жер-жерлерде окутуу процессин өнүктүрүү 

боюнча семинарлар, тренингдердин өткөрүлүшү 

ж.б. айтсак болот.  

Ушу менен катар эле бир катар проблемалар 

чечилбей келет: 

1). Мектеп мугалимдеринин анын ичинде 

башталгыч класстын мугалимдеринин жаңы маа-

лыматтык технологияларды окутууда колдонууга 

даяр эместиги; 

2). Окутууда жаңы маалыматтык технология-

ларды колдонуу боюнча Ата мекендик тилде тү-

зүлгөн окуу-методикалык колдонмолор, окуу ки-

тептери, дидактикалык материалдар жокко эсе; 

3). Мугалимдер билимин өркүндөтүүгө ке-

лишпейт, даяр окутуучу программаларды колдо-

но алышпайт. 

Бул проблемаларды ишке ашыруу үчүн би-

ринчи кезекте мектептин мугалимдеринин маа-

лыматтык компетенттүүлүгүн калыптандыруу 

иш–чараларын жүргүзүү керек (алар үчүн ком-

пьютердик курстарды уюштуруу, окутуунун жа-

ңы технологиялары боюнча маалымат берүү, му-

галимдер үчүн методикалык окуу колдонмолор-

ду, дидактикалык материалдарды иштеп чыгуу 

жана бүт мектептерге жайылтуу). 

Окутууда маалыматтык технологияларды кол-

донуу мугалимге төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрдү 

тартуулайт: 

 мугалим сабагын көрсөтмөлүү түрдө уюш-

турат; 

 мугалимдин көрсөтмө курал даярдоого 

кеткен убактысы үнөмдөлөт; 

 сабактын бардык этаптарында колдонуу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ; 

  окуу материалын түшүндүрүү үчүн ыңгай-

луу шарттар түзүлөт 

  Өз билимин жогорулатууга шарт түзүлөт.  

 Бул учурда мугалим төмөнкүдөй функция-

ларды аткарат: 

- окуу процессин башкарат жана окутууну 

уюштурат, өзүнүн жана үйрөнүлүүчү ишмердүү-

лүгүн пландаштырат, окуу процессинин жүрү-

шүн текшерип турат; 

- окууга арналган программалык каражаттар-

ды иштеп чыгат, модернизациялайт жана адап-

тациялайт, окуу материалын тексттерди, форму-
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лаларды, таблицаларды, схемаларды, сүрөттөрдү 

тандайт ; 

- окуучулардын билимдерин, билгичтиктерин 

жана көндүмдөрүн баалоо процессин автомат-

таштырат; 

- билимдерди текшерүүнү автоматташтыруу 

үчүн тапшырмаларды, суроолорду жана көнүгүү-

лөрдү иштеп чыгат; 

- окуу программасындагы жана окуу планын-

дагы өзгөрүүлөрдү анализдейт; 

- окуучуларды инсандык өнүгүүгө багыттайт. 
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