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СОЦИАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация: Окуучунун өз ара социалдык чөйрө 

менен биргелешип аракеттенүүсүн, алдыга илгери-

лөөсүн калыптандыруу үчүн кыргыз тили сабагы 

үлгүсү ишке ашырылып, анын пайдалануу шарттары 

ачыкталат. Интерактивдүү окутуунун шартындагы 

окуучуларга мүнөздүү активдүүлүктөрдүн педаго-

гикалык алты багыты изилденип, аныкталат. Алар-

дын ичинен инсандын социалдык жана максаттуу 

таанып-билүү компетенттүүлүгүн калыптандыруу-

нун педагогикалык эки багытына кеңири изилдөө жа-

на эксперимент жүргүзүлөт. Аныктоочу, калыптан-

дыруучу эксперименттин жыйынтыгында мугалим-

дин, окуучунун ишмердиктерин баалоонун SMART 

критерийлери, индикаторлору жана “Социалдык 

чөйрө менен иштөөнүн модели”, “Интерактивдүү 

окутуудагы психологиялык-педагогикалык ыңгайлуу 

жагдайды түзүү модели” иштелип чыгып, тажрый-

бада тастыкталып, мугалимдерге сунушталат. 

Аннотация: В данной статье раскрывается, как 

через преподавания кыргызского языка ученик взаимо-

действует с окружающей средой и его прогресса в 

обучении. Исследованы и даны определения к шести 

направлениям интерактивного обучения, которые 

развивает активность ученика. Конкретно исследо-

ваны и изучены две компетенции личности: социаль-

ная и учебно-познавательная. В результате проведен-

ного, исследованного эксперимента разработаны для 

учителей критерии и индикаторы оценивания а так-

же две модели: “Работа с социальной окружающей 

средой” и “Создание благоприятной психолого-педа-

гогической среды в интерактивном обучении”. Эти 

модели благополучно прошли эксперимент, и предла-

гаются учителям для применения в их работе. 

Annotation: The student’s inter social joint activities 

with environment, improving further, partnership, 

communication making on the model of Kyrgyz lesson are 

realized and using conditions are defined. Six directions 

of students’ pedagogical activeness on the base of 

interactive teaching are clarified. The deep researching 

and experimenting of two pedagogical directions 

purposeful and social learning competence forming were 

done. “The model of working with social environment”, 

“The model of psychological-pedagogic convenient 

conditions in interactive teaching” was worked out for 

the teacher as a result of identifying, forming experiment 

and was approved while experimented and suggested. 
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лүү, активдүүлүк, өнүктүрүү, компетенттүүлүк, ка-
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Акыркы мезгилде коомдук жашоо тиричилик, 

коомдук аң-сезим ар кандай көптөгөн өзгөрүү-

лөр, жаңылануулар менен коштолууда. Мындай 

жаңылануулардын эң орчундуулары катары 

коомдук турмушта демократиялык процесстер-

дин жана базар экономикасынын кулач жайышы 

эсептелет. 

Ошол эле мезгилде, демократиялык коомдун 

жана базар экономикасынын эң маанилүү ажыра-

гыс көрүнүшү-атрибуту катары социалдык чөй-

рөгө, билим берүү системасына тандалбастан 

иретсиз кирип жаткан же атайын таңуулаган ар 

кандай терс көрүнүштөрдүн жайылышын дагы 

тана албайбыз. Андыктан, ар кандай өзгөрүүлөр-

гө сын пикирде боло алган, учурдагы социалдык 

кырдаалдарды түшүнүү менен чөйрөгө ийкемде-

шип алака түзө алган; ар кандай проблемалардын 

келип чыгыш себептерин аңдаган жана аларды 

чече билген, активдүү, ишмер, компетенттүү ин-

сандарды калыптандыруу учурдагы билим, тар-

бия берүүчү мекемелердин актуалдуу маселеле-

ринен болуп саналат.  

Жаштарды аталган маселелерди чечүүгө даяр-

доо үчүн жаңыланган билим мазмунун жана оку-

туу технологияларын киргизүү – учурдун 

талабы.   

Андыктан мугалимди окуу процессинде инте-

рактивдүү же өз ара биргелешкен ишмердикке 

даярдоо, бул процессти илимий-педагогикалык 

жактан тастыкталган методикалык маалыматтар, 

эрежелер, көрсөтмөлөр менен камсыз кылуу за-

рылдыгы талашсыз. 

Активдүүлүктү шарттоочу технологиялардын 

теориялык-педагогикалык багыттарын аныктама-

йынча жана мындай иш алып баруучу мугалимди 

даярдамайынча, окуучунун билим сапатын жого-

рулатуу жана аны активдештирүү маселесинин 

чечилиши оор. Андыктан, өнүккөн коомго шай-

кеш келген демилгелүү, өз ара кызматташтыкка 

даяр активдүү инсанды калыптандыруу жолдо-

рун изилдөө иштин актуалдуулугун айкындайт. 
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Андыктан инсандын кызматташтыка даяр, со-

циалдык жана максаттуу таанып-билүү компе-

тенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык 

багыттарынан баштоо талашсыз маселе.  

Ошентип, окуучунун өз ара социалдык чөйрө 

менен биргелешип аракеттенүүсүн, алдыга илге-

рилөөсүн, ар түрдүү социалдык формаларды кол-

донуп, өнөктөштүккө, алака түзүүгө үйрөтүүнү 

кыргыз тили сабагынын үлгүсүндө ишке ашыруу 

жолдорун, пайдалануу шарттарын ачып берүү 

милдетин койдук. Бул милдетти интерактивдүү 

окутуунун шартындагы окуучуларга мүнөздүү 

активдүүлүктөрдүн төмөнкү педагогикалык алты 

багытын белгиледик. Аларга окуучунун: 

1. Максаттуу таанып-билүүдөгү активдүүлүгү 

2. Социалдык чөйрө менен иштөө активдүүлүгү  

3. Эмпирикалык активдүүлүгү 

4. Эвристикалык активдүүлүгү 

5. Социалдык формаларды пайдаланып таанып-

билүү активдүүлүгү 

6. Кыймылдуулук-физикалык активдүүлүктөрү 

кирет. 

Окуучулардын чыгармачылык жол менен иш-

тешин жана сабакка катышуусун, окуучунун ак-

тивдүү таанып-билүүсүн, өздөштүрүүсүн, жети-

шүү натыйжаларын баалоо милдети коюлду. Баа-

лоо окуучунун жүрүм-турумунан, жооп бергени-

нен, турмушта колдонгонунан байкалуучу, бол-

жолдуу натыйжага жеткендигин далилдөөчү кон-

креттүү белгилер – б.а. баалоонун SMART
1
, кри-

терий
2
, индикатор

3
, таксономия

4
 сыяктуу өлчөө 

каражаттарына таянуу аркылуу жүзөгө ашы-

рыла тургандыгы илимий изилдөөлөрүбүздөн [ 

7,8,16,18,19,27, 28, 29, ЭД], иш тажрыйбабыздан 

белгилүү болду.  

Активдүүлүктүн бул түрүн таанып-билүүдө 

бир гана тажрыйбага таянбастан, мугалим тара-

бынан алдын алып пландоо, мониторинг-байкоо 

жүргүзүү жана окутууда ар түрдүү текшерүү иш-

аракеттери менен коштолору изилдөөбүздөн 

аныкталды [3,9,10,11, 14, 22, 24, 29 ] 

Ошондой эле интерактивдүү окутуунун шар-

тында мугалим окуу процесстин уюштуруучусу, 

                                                           
1
 SMART -Specific – анык, такталган (конкреттүү), Measurable 

өлчөнүүчү, Achievable -жетишкидей, Realistic – реалдуу, Time-

bound -мөөнөттү аныкталган, б.а. (анык, өлчөнүчү, окуучунун 
мүмкүнчүлүгүнө ылайык-жетишкендей, маанилүү-реалдуу жана 

мөөнөтү так аныкталган); деген англисче кыскартылган 

сөздөрдүн түшүндүрмөсү; 
2 Критерий – бул баа берүүгө, бир нерсени аныктоого жана 

классификациялоого негиз болуучу белги, баанын ченеми. 
3 Индикатор - көрсөткүч - бир нерсенин абалын чагылдыруучу же 
көрсөткүч чен, “өлчөгүч-прибор” дегенди билдирет.  
4
 Таксономия - грек тилинен алынган: taxis - жайгашуу, катар, 

тартип, nomos - мыйзам – деп которулат.  

 

андан соң, окуучулар үчүн жардам берүүчү-фа-

силитатор андан кийин гана — жаңы маалымат-

тын булагы, билимди алып жүрүүчү адис катары 

иш алып барат. Фасилитатор деген сөз - бул би-

лим алуу процессин жеңилдетүүчү, багыттоочу, 

окуучулар тарабынан билимди жекече издөөсүн-

дө жардам көрсөтүүчү адам, мугалим дегенди 

билдирет [3,5,6,21,25,27,29]. 

Мындай фасилитатордук жардам окуучулар-

дын, эмпирикалык интерактивдүүлүгүн алган 

билимдин жана маселенин келип чыгыш себе-

бин, натыйжасын, анын далилдерин турмуштук 

тажрыйбадагы өз байкоолору менен тыгыз бай-

ланыштырып, социалдык чөйрө манен кызматта-

шууга алган билимдерин бекемдөөгө өбөлгө тү-

зөт. Мындай окутуу интерактивдүү окутуунун 

максатына дал келерин белгилөөгө болот. Оку-

туунун мындай технологиясы окуучунун алган 

билимин турмушта колдонуу, баалоо, жаңылык-

ты жаратуу активдүүлүгүн шарттап турат. 

Алдын-ала инсандын социалдык компетент-

түүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык ба-

гыттарына токтолуу менен инсандын социалдык 

активдүүлүгүн калыптандыруу деген түшүнүктү 

чемелеп алдык. Инсандын социалдык активдүү-

лүгү деп, ар бир окуучунун сабакта же сабактан 

тышкаркы убактарда белгиленген бир ишти атка-

рууда курчап турган чөйрө, коом менен бирге-

ликте аракеттенүүгө, мамиле кылууга, алар ме-

нен тыгыз байланышта болууга, маалымат алма-

шууга багытталган иш-аракети эсептелет[5-

9,10,12, 27,28]. 

Окуу процессиндеги инсандын социалдык ак-

тивдүүлүгүн ишке ашырууда жалгыз гана муга-

лим менен окуучулардын ортосундагы иш-аракет 

жетишсиз. Активдүүлүк инсандын чөйрөсүндөгү 

мугалимден башка адамдар: ата-эне, туугандар, 

улуу муундар, достору, коомдук мекемелер, иш-

каналар, жеке адамдар, ишкерлер менен кыр-

даалга жараша алака түзүп, мамиле кылууну та-

лап кылат. Мында коомчулуктун өкүлдөрүнүн 

окуучулар менен өз тажрыйбасын бөлүшүп, 

азыркы, келечектеги пландары менен таанышты-

рып, пикир алышуусу; суроо-жооп аркылуу так-

тап кеңешүүсү; билимдин үзгүлтүксүздүгү, са-

бактын уланмалуулугу аркылуу ишке ашырылат. 

Аталган иш-чаралар социалдык активдүүлүктү 

камсыз кылып, мугалим тарабынан оптималдуу 

педагогикалык активдүүлүктү жаратып, окуп-үй-

рөнүүнүн турмуш менен байланышына эң мыкты 

шарттарды түзүп турат. 

Ошентип окуу процессиндеги кездешүүчү 

көпчүлүк кемчиликтер, ийгиликсиздиктердин 

терс көрүнүштөрдүн эпсиз жактары жана инте-

рактивдүү окутуунун шартындагы окуучулардын 

окуу ишмердигин уюштуруунун артыкчылыкта-

рынын себептери анализге алынды. Жыйынты-



81 

 

гында, ар күнү сабактын структурасы өзгөрүү-

сүз тартипте кайталана берсе, окуучуларды чаа-

лыктырып, алардын көңүл буруу активдүүлүгүн 

басаңдатары тажрыйбада далилденди. 

Андыктан интерактивдүү окутуудагы социал-

дык активдүүлүктөр сабакты ар кандай жол ме-

нен уюштуруу маселесин алдыңкы планга чыгат. 

Изилдөөчүлөр интерактивдүү окутуудагы со-

циалдык активдүүлүктөр жаңы билимди гана 

камсыз кылбастан, кызматташуунун, жамаатта-

шуунун жаңы формаларын камсыз кылат жана 

бүтүндөй таанып-билүү процессине жагымдуу 

таасир тийгизет деп белгилешет [10,11,14 ] . 

Интерактивдүү окутуунун шартында муга-

лимдин традициялуу үстөмдүк ролу төмөндөп, 

ал окуучуга тең келген, окуу процессинин тең 

укуктуу катышуучусу, жаратманы болуп чыга 

келет. 

Мугалимдер үчүн интерактивдүү стратегия-

ларды, технологияларды, ыкмаларды, - «эс алуу-

чу көнүгүүлөрдү» («энерджайзер»), оюн-көнү-

гүүлөрүн айырмалап колдоно билүү ишмердиги 

өзгөчө маанилүү. Жекече, жуп менен иштөө жа-

на өз ара биргелешип маалымат алмашып, жар-

дамдашып иштөө үчүн сабакты пландаштыруу-

да: психологиялык жагдайды түзүү зарыл. Ал 

эми, «эс алуучу көнүгүүлөрдү» («энерджайзер»), 

(окуучулар үчүн оюн сыяктуу, ал эми мугалим-

дер үчүн ал – сабакты бышыктоочу көнүгүү) туу-

ра тандоо, көнүгүүгө карата (кыймылдуу көнүгүү 

болсо бош жер ж.б. ) сабактын жабдылышын, 

каражаттарын, шарттарын алдын ала «ийне жи-

бине чейин» ойлонуштурат.  

Интерактивдүү окуудагы социалдык актив-

дүүлүктөрдү калыптандырууда мугалимдин иш 

стили өзгөчөлөнөт. Анын профессионалдык би-

лими, билгичтиги адистик ишмердиги менен 

окутууну камсыз кылып, сабак бүткөндөн кийин 

үй тапшырмасын аткарууда да окуучуну кызык-

тырып, шыктандырып иштетүү процесстерин 

камтыган заманбап окутуу болуп саналат 

[3,4,5,11,13].  

Аталган талапты аткаруу үчүн мугалим учур-

дун талабына ылайык динамикалык өнүгүштөн 

артта калбастан тынымсыз билимин жогорулатуу 

керектигинен кабар берет.  

Азыркы мезгилдеги педагогикалык практика-

да анчалык белгилүү болбогон интерактивдүү 

окутуу шартындагы мугалим-фасилитатордун 

жаңы позициясынын теориялык жана тажрыйба-

да колдонуу шарттарын ачып берүү бул изилдөө-

нүн милдеттеринин бири. Ошондуктан салттуу-

традициялык окутуу менен жаңыча интерактив-

дүү окутуп-уюштуруудагы мугалимдин ишмер-

дик милдеттеринин өзгөчөлүктөрүн аныктап, 

анын индикаторун иштеп чыгуу зарылдыгы ке-

лип чыкты.  

Аныктоочу тажрыйбанын негизинде инсан-

дын социалдык жана максаттуу таанып-билүү 

компетенттүүлүгүн калыптандырууда мугалим-

дин жекече стили жеке инсанды, топту, жалпы 

классты активдештирүүдө социалдык формалар, 

социалдык чөйрө менен натыйжалуу ишмерди-

гин, билгичтигин текшерүүнүн, баалоонун тө-

мөнкү критерийлери, индикаторлору иштелип 

чыкты. 

Ишмердикти баалоонун критерийлери, 

индикаторлору 

 Интерактивдүү окутуунун технологиясын са-

бактын максатына жараша окуу материалын 

жеңил кабыл алууну жана өздөштүрүүнү кам-

сыз кылуучу методдорду ылайыктап колдонсо;  

 Сабактын жабдылышына керектүү каражаттар-

ды так аныктап, колдосо; 

 Сабакты уюштурууда окуу процессинин каты-

шуучуларын социалдык формаларды, социалдык 

кызматташтыкты уюштуруп (кичи топторду тү-

зүү) максаттуу таанып-билүүчүлүк жактан актив-

дештире алса;  

 Интерактивдүү окуу чөйрөсүн түзүп жана (мо-

тивдештирүүсү) бирдикте аракетке келтирүү ме-

нен өз билимин бекемдеп, аны калыптандырууну 

камсыздоого шыктандырса; 

 Г.Гарднердин окуучунун көп түрдүү акыл-эс 

жөндөмдүүлүгү жөнүндөгү теориясын эске алып, 

алдын ала жекече таанып-билүү өзгөчөлүктөрү-

нө жараша ар кандай деңгээлдеги тест, тапшыр-

ма түзүү менен окуучуну активдештирип иш 

жүргүзө алса;  

 окуучулардын иш-аракети максаттуу таанып-

билүүгө жана чыгармачылыкты өнүктүрүүгө ба-

гытталган, эффективдүү өз ара аракеттенген окуу 

чөйрөсүн уюштурса;  

 тема боюнча, каралып жаткан маселелер жө-

нүндө ар түрдүү көз караштарды жаратып, кан-

дай гана суроо болбосун талкуулоого, пикир 

алышууга, аралашууга даяр, өз ара түшүнүүсүн, 

өнөктөштүгүн камсыздап, убакытты туура бө-

лүштүрө алса; 

 окуучуларды талкуулоо процессинин мазму-

нун, натыйжасын айырмалай билүүгө үйрөтөсө; 

 ар бир окуучуга өз оюн айтканга түрткү, өбөл-

гө түзсө жана аларды бирдиктүү иш-аракеттин 

эрежелерин сактоого үйрөтсө; 

 окуучуларды ачык сүйлөшүүгө, башкалардын 

тажрыйбасын үйрөнүүгө шыктандыра алса; 

 өз адынча жана топтун биргелешип иштөөдөгү 

ийгиликтерин каттоодон өткөрүп жана аларды 

атайы белгилеп турса;  

 талкуулоонун жалпы милдеттерин эсине сак-

тоого жана алардын маанилүүсүн бөлүп, айрым 

идеяларды тактоого көмөктөшсө;  
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 коомдун, техниканын тез өнүгүшүндө окуучу-

лардын ар түрдүү булактардын (реклама, интер-

нет ж.б) маалыматтардын (оң, терс) негизинде 

өнүгүшүн, калыптанышын көзөмөлдөсө; 

[1,2,28,ЭД] 

Жогоруда белгиленген билгичтикке жана көн-

дүмдөргө ээ болгон мугалимдин иш алып баруу-

сунун натыйжасында инсандын өзгөрүшү, оку-

тууну ар тараптуу өз ара кызматташтык катары 

көрүү жана "мугалим — окуучу", "окуучу — 

окуучу", "окуучу — окуучулар", «окуучу –ата 

эне», «чөйрө, коом – окуучу, мугалим» ж.б. бир-

гелешкен системалуу аракети камсыз болору экс-

перименттин жыйынтыгында аныкталды.  

Окуучунун жашоо тиричилигинде социалдык 

активдүүлүктүн калыптанышы атайын бир ба-

гытта гана ишке ашырылбастан, бүтүндөй билим 

берүү процессинин курамдык бөлүгү болуп сана-

лып, ал окуучулар өздөштүрүп жаткан жалпы би-

лимдин мазмунуна, максатына байланыштуу. 

Бул жагдайда инсандын социалдык жана максат-

туу таанып-билүү компетенттүүлүгүн калыптан-

дыруунун педагогикалык багыттары боюнча 

изилдөөчү жана калыптандыруучу эксперимент-

тин натыйжасында “Социалдык чөйрө менен иш-

төөнүн модели” иштелип чыгып (1-сүрөт), муга-

лимдерге сунушталды. 

1-сүрөт. Социалдык чөйрө менен иштөөнүн модели: 

 
 

Инсандын социалдык жана максаттуу таанып-

билүү компетенттүүлүгүн калыптандыруу боюн-

ча изилдөө жана эксперименттин жыйынтыгында 

мугалим алдын-ала класста төмөнкү психология-

лык-педагогикалык ыңгайлуу жагдайды түзүү 

аркылуу окуучуларды интерактивдүү ишмердик-

ке багыттоо зарыл экендиги тастыкталды.

  

2-сүрөт. Психологиялык–педагогикалык оң жагдайды түзүүнүн модели 

 

  

«Биздин: «келишим», «мыйзам», «жобо», «алтын эрежелер» аркылуу мугалим - өзүн-өзү, бири-

бирин көзөмөлдөөнү, тартипти уюштуруунун модели 

«Муз жаргыч» стратегияларын, 

тактикаларын колдонуу 

кабарла-шып 

окуу жеке пикирин 

таңуулабоо 

тең укуктагы 

өнөктөшүү 

Маалымат 

бөлүшүү ар бир ой, суроо 

баалуу 

Формалдык төмөнкү деңгээлдеги «жабыктан», 

концептуалдык жогорку деңгээлдеги «ачык» 

суроолорду, тапшырмаларды колдонуу 

этиштин терс жок, эмес, -ба формаларын жана 

чектеген тыюу салынган сөздөрдү колдонбоо 

жөнөкөйдөн 

татаалга 

формативдикба

алоо 

регламентти 

сактоо 

окуучу 

 

б) ата-эне 

 

иштөө 

а)окуу китеби 

 

иштөө 
а) мугалим 

 

иштөө 

д)кошуна, короо, 

достору,чөйрөсү 

ж)мекемелер, 

ишканалар 
и)жаратылышка 

саякат, байкоо 

е)китепкана, 

энциклопедия 

в) классташтары 

мененмаалымат алмашуу 

д) интернет радио, 

ТВ 

баалооүчүнм

угалимдинсу

роолору 

г) улуу муун:чоң 

ата- чоң эне 

 

з)жеке ишкерлер 
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Ошентип, аныктоочу, калыптандыруучу экс-

перименттин жыйынтыгында социалдык жана 

максаттуу таанып-билүү компетенттүүлүгүн ка-

лыптандыруудагы психологиялык–педагогика-

лык оң жагдайды түзүүнүн модели ( 2-сүрөт) иш-

телип чыгып, тажрыйбада тастыкталып, муга-

лимдерге сунушталды. 
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