
199 

 

Субанова М.  

д.п.н., профессор 

 Кыргызская Академия Образования  
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ИНСАНДЫК САПАТЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ШАРТЫ КАТАРЫНДА 

 

СОЗДАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО КАЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация: макалада, мотивациялык чөйрөнү 

түзүүдө инновациялык педагогикалык технологиялар-

ды пайдалануу менен компетенттүүлүккө, жети-

шип, инсандык сапатты өнүктүрүүнүн маани-ма-

ңызы ачылган. 

Айрым компетенцияларды калыптандыруу аркы-

луу инсандын жеке сапатын өнүктүрүүгө багыттал-

ган технологияларды окуу процессине киргизүүдөгү 

мугалимдин аракети көргөзүлгөн. Андан ары окутуу 

технологиясына тиешелүү теориялык материалдар 

практикалык сунуштар боюнча мотивацилык чөйрө 

түзүү белгиленген. 

 Аннотация: В статье раскрывается содержа-

ние использованяе в обучении биологии инновацион-

ных педагогических технологий по формированию 

компетентностей в условиях создания мотивацион-

ной среды. Показано, как учитель может использо-

вать обучающие технологии в процесс обучения и 

развивать личностные качества через формирование 

отдельных компетенций. Далее в ней содержатся как 

теоретические вопросы, так и рекомендации по 

использованию отдельных обучаюших технологий, 

создающих в учебном процессе мотивационную среду. 

 Annotation: The article discloses the content of the 

use in teaching of the biology of innovative pedagogical 

technologies of formation of competences in terms of 

creating a motivational environment. It is shown how the 

teacher can use in the process of teaching to develop 

personal qualities through the formation of individual 

competencies. It further contains the theoretical material, 

recommended some teaching technologies creating in the 

teaching process of motivational environment. 

 Түйүндүү түшүнүктөр: мотивациялык чөйрө, 

инсандык сапат,туруртуу доминанттык система, 

адаптациялык көндүм, системалык структурадагы 

базалык билим ,жашоо көндүм. 

 Ключевые слова: Мотивационная среда, личност-

ные качеста, устойчивая доминантная система, ада-

птационных способностей, системно-структурная 

базовая знания. 
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Биз жашап турган коомдо азыр да, келечекте 

да улам жаңы кырдаалды жаратып туруучу со-

циомаданият шарты өкүм сүрөт. Муну полимер-

дик (көп кырдуу), бирок улам өзгөрүлүп туруучу 

социомаданият чөйрөсү дейбиз. Бизди курчап 

турган коомдук кырдаал дайыма ушундайча бо-

лот. Бул биз жашап турган коомдук өнүгүүнүн 

негизги багыты. Натыйжада коомдун өзөгүн, ич-

ки өз ара жана эл аралык деңгээлдеги конкурен-

цияга жөндөмдүү жашоо көндүмдөрү жана ин-

сандык сапаты калыптанган мүчөлөрү (кандай 

гана өзгөрүү болбосун алгылыктуу шартта жа-

шап кете алуучу инсандар) түзөт. Мына ушундай 

абал билим берүүнү коомдук жашоонун жогор-

кудай нугуна салууну талап кылат: Адамдагы ин-

сандык сапат – коомдо орчундуу орунду ээлөөгө 

мүмкүндүк берген иш-аракеттерди аткаруу 

боюнча белгилүү багыттагы туруктуу доминант-

тык система катары калыптанган жана анын ий-

гилигин камсыздаган жекече касиет. Бул сапат, 

коомдогу өзгөрүүлөрдүн шартында адаптация-

лык жөндөмдүн негизин түзөт. Мындай адам 

кандай гана өзгөрүү болбосун өзүнө жана коомго 

пайдалуу аракетти аткарууда ийгилик жаратып 

өмүр жолун улай берет. Ал коомдун сыртында 

калбайт эч качан селсаяк болбойт же башка не-

гативдүү ишке барбайт. Ушундай алгылыктуу 

жашоону камсыздаган жана коомдук өнүгүүнүн 

тенденциясына дайыма туура келип турган ин-

сандык сапатка эмнелер кирет? Биринчиден орто 

мектепти бүткөн адамдын фундаменталдык жана 

системалык структурадагы базалык билимин 

ошондой эле аны колдоно билүүсү б.а. окуучу-

ларда инсандык сапаттуу компетенттүүлүк-

түн калыптануусу, билимдин функционалдуулу-

гу жана универсалдык билгичтиктин өнүгүүсү, 

ийкемдүү, мобилдүү жана динамикалык аракет-

тин болуусу. Ушундай коомго жана анын өнүгүү 

тенденциясынын инварианттык өзөгүнө дал кел-

ген инсандын модели билим берүүнүн стратегия-

лык багытын аныктайт. Демек, орто мектептин 

бүтүрүүчүсү 10-20 жылдан кийин кандай адам 

болот? Анын моделинде кандай сапаттар бол-

гондо, ал коомдо алгылыктуу орунду ээлей алат. 

– Жогорудай базалык билимдин негизинде 

өзүнө жана коомго тиешелүү конкреттүү маселе-

лерди чечүүгө тез киришүү жана аны ийгиликтүү 

аткарууга дал келген билимдин матрицасы аркы-

луу тармактык маалыматтын навигациялык жаг-

дайын таап, керектүү жүктөмүнө жетишүү (Ког-

нитивдүү компетенттүүлүк); муну тынымсыз өз-

гөрүп турган коомдун, полимердик социомада-

ният шартында аткара алуу. Ошол эле мезгилде 
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командасынын алдында жоопкерчиликти өзүнө 

алуу жана башкалардан да жоопкерчиликти та-

лап кылуу укугуна ээ болуу, сөз сүйлөө, эсептөө, 

анализдөө маданиятына ээ болуп, лингвистика-

лык жактан белгилүү деңгээлдеги компетенттүү-

лүк. (социалдык-коммуникативдүүлүк). 

– мектептин бүтүрүүчүсү жалпы адам баласы-

на, өзүнө, мамлекетине тиешелүү императивдик 

мамиледеги баалуулуктарды функционалдык 

деңгээлде аткара алуу (өзүн-өзү уюштуруу жана 

проблемаларды чечүү); 

Мына ушул айтылгандар орто мектептин иш-

аракетинин натыйжасы (продуктасы) боло алат. 

Азыркы учурда ушундай компетенттүүлүктү ка-

лыптандыруу проблемалык абалда болгондуктан 

аны чечүүнүн мотивациялык чөйрөсүнө токтоло-

буз. 

Компетенттүүлүк Мотивациялык чөйрө са-

бакта жаңы маалыматты берүүнүн алгачкыы 

учурунан башталат. Ал төмөнкү тартипте ат-

карылат: окуу материалын түшүндүрүүдөн му-

рун аны өздөштүрүү боюнча окуучулардын ал-

дына милдет коюлат. Ал айрым окутуу техно-

логиясы аркылуу аткарылат (1). Көпчүлүк оку-

туу технологиялары, б.а. тиги же бул ыкма 

(стратегия) сабакта материалды түшүндүрүү-

нүн алдында окуу процессине киргизилет да, ат-

карылыш сапаты боюнча ар бир баланын же-

тишкен натыйжасы бааланат. Мында окуучу-

лардын мугалим түшүндүрүп жаткан мате-

риалды өздөштүрүүсү таймашуу шартында ат-

карылып, алардын жоопкерчилик менен аракет-

тенүүсүнө шарт түзүлөт. Башкача айтканда, 

окуучулардын материалды өзлөштүрүү аракети 

мотивациялык чөйрөдө аткарылат. Бул белги-

ленгендер төмөндө көргөзүлгөн түйүндүү компе-

тентүүлүккө жетишүүнүн негизги шарттары-

нын бири болуп эсептелет: 

 Бул маселе азыркы учурда дүйнөлүк коомчу-

луктун көзөмөлүндө турат. Атап айтса, 1996-ж. 

Европа кеңеши Европадагы билим берүү долбоо-

рунун жүзөгө ашырылганын белгилеп, ал боюн-

ча Берн шаарында өткөн конференциядагы «Би-

лим - жашыруун билинбеген кенч» деген отчетто 

(14)) түйүндүү компетенттүүлүктүн маани-ма-

ңызы аныктап, ал адамды, базар экономикасы-

нын шартында өз алдынча жашоого мүмкүндүк 

бере турган негизги көндүм экендиги белгилен-

ген. Ошондуктан көпчүлүк мамлекеттерде билим 

берүү мазмунун кайрадан карап чыгуу жана аны 

модернизациялоону түйүндүү компетенттүү-

лүкө багыттоо көзөмөлгө алынган.  

 Компетенттүүлүк – (латын сөзү) ишти жооп-

керчиликте жана өз укугун сезүү менен аткаруу-

су. Аны чечмелөө «Compete» деген сөздүн маа-

нисинде жатат. Compete – бул адамдын конку-

ренциялык шарттагы, таймашуу, жарышуу тү-

рүндөгү иш - аракетти аткаруудагы көндүмүнүн 

туруктуу калыптануусу. Компетенттүүлүк жеке 

инсан үчүн да, коом үчүн да маанилүү натыйжа-

луулук. Ошону менен бирге базалык билимдин 

негизинде калыптанган жана жекече баалуулук 

маани – маңызга ээ болгон, цивилизациялык 

тажырыйба топтому. 

Ал инсандык сапат болуп, иш-аракеттин көп 

кырдуу жана улам алмашып туруучу шартында 

пайда болуп турган маселени (проблеманы) өз 

алдынча чечүүдө адамдар ар түрдүү деңгээлдеги 

позитивдүү мамиле түзө алат, жаңы технология-

ны колдонууда маалыматтарга сынчыл көз ка-

рашта аткарат жана дайым профессионал катары 

билимин өркүндөтүүдө интелектүүлүк көндүмү 

калыптанган болот.  

Ошентип, компетенттүүлүк бул окуучулар-

дын өз билимин колдонууга дайыма даярдыгы-

нын туруктуу абалда болуп туруусу, ошондой 

эле аны жүзөгө ашыруудагы билгичтиги, реалдуу 

турмуштагы практикалык милдеттерди чечүүгө 

карата баалуулук мамилеси жана жоопкерчилик-

ти өз мойнуна алуусу, өзүн курчап турган чөйрө-

гө карата мамилесиндеги маданияттуулук негиз-

де топтолгон тажырыйбасын колдонуусу. Бул ай-

тылган мүнөздөмө билим берүү мазмунун модер-

низациялоодо негизги багыт (ориентир) болот 

деп белгиленет, Берндеги (1) өткөн эл аралык 

конференцияда. 

 Ошондой эле бул документте билим берүүнү 

модернизациялоонун стратегиясы аныкталып, 

анда түйүндүү компетенттүүлүк билим берүү 

процессине, төмөнкүдөй төрт багытта негиз бо-

лору белгиленген: 

 Окуучулар күн сайын ар бир сабактагы 

маалыматтан өзүнүн жекече билимин констата-

ция кылат. Башкача айтканда, алган түшүнүгүн 

өз алдынча кайрадан карап чыгып, аны таанып 

билүү жана колдонуу аракетинде өз ийгилигин 

сезет. 

 Практикалык аракетти өздөштүрүү менен 

продуктаны алуу. М:, схеманы, чиймени, сүрөттү 

аткарууда жана долбоор иштеп чыгууда натый-

жасын көрө билүү. 

 Жашоо көндүмдөрүн өздөштүрүү: адамдар 

менен мамилешүүдө ийгиликке жетишүү жана 

анда башка адамдарга зыян келтирбөө. Баардык 

аракетте жоопкерчиликти сезүү. 

 Коомдук жашоодогу социомаданият чөй-

рөсүндө өзүн-өзү бекемдөө жана өз потенциалын 

өнүктүрүү. Өзүн инсан катары баалоо. Ошондой 

эле атууулдук жоопкерчиликти бийик тутуу.  

Ошентип, методду, ыкманы технологиялык 

стратегияларды пайдалануунун негизи инсандык 

сапатты өнүктүрүүгө багыттоо компетенттүүлүк-

тү калыптандыруу аркылуу жүзөгө ашырылат. 
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Ал Эми компетенттүүлүктү калыптандыруу оку-

туу технологияларын колдонуу менен аткарылат. 

Жогоркуларды эске алуу менен окуучуларды 

материалды өздөштүрүү акыл аракетиндеги өз 

жообун пландаштырууга үйрөтүү үчүн биринчи 

учурда анын жолун, эрежелерин, пландын жалпы 

схемасын (максаты, милдети, иштин этабы, алар-

дын ирети) берүү максатка ылайык ага план тү-

зүү. 

Ар кандай ишти ийгиликтүү аткаруу анын ык-

маларын билүүгө байланышкан. Ыкмаларды кан-

ча кылдат колдоно алса, иш ошончолук чеберчи-

лик менен туура жана так аткарылат. Адамдын 

ишке кызыгуусу да анын ыгын билгендикке бай-

ланышат. Ошондой эле билим алуу ыкмасын 

окуучу үйрөнүп алса, ал ийгиликтүү окуунун 

өбөлгөсү болоору шексиз. 

Мына ушул айтылгандардын негизинде би-

лимди уютуу жана чечмелөө технологиясы, өз 

алдынча иштоо, кейс технолгиясы модулдук тех-

нология ж.б. иштелген. 

Билимди уютуу жана чечмелөө технология-

сы. 
Процессти пландуу үйрөнүүгө көнүгөбүз. 

Кандай гана процесс болбосун, план боюнча өз-

дөштүрүү ыгын өрчүтүү зарыл. (Муну физика, 

химия, география боюнча да пайдаланса болот) 

1. Процесс кайсы жерде жүрөт?  

2. Ага кандай заттар жана сырткы таасирлер 

катышат? 

3. Процесстин жүрүшү үчүн кандай шарттар 

керек? 

4. Ал процесстен эмнелер түзүлөт жана пайда 

болот же кандай кубулуштар байкалат?  

5. Процесс тиричилик үчүн жана зат алмашуу-

да кандай роль аткарат? 

Окуучулар фотосинтезди ушу план менен өз-

дөштүрүү боюнча көнүгүүнү кайталашат. Антке-

ни процессти пландуу кабыл алууну, үрөндүн, 

тамырдын дем алуусунда да жогоркудай пландуу 

өздөштүрүүнү баштан өткөрүшкөн. 

Ошондой эле сырткы түзүлүштү үйрөнүү да-

гы төмөнкүдөй план боюнча аткарылат:  

1. Организм кайда жашайт?  

2. Ал шартка карата организм денесинин фор-

масы кандай?  

3. Денеси эмне менен капталган?  

4. Денеси канча бөлүктөн турат?  

5. Кайсы бөлүгүндө эмнелер жайгашкан? 

Жаныбарлардын скелетин да ушул сыяктуу 

план менен үйрөнсө болот:  

1. Баш бөлүгү.  

2. Омуртка түркүгү.  

3. Көкүрөк клеткасынын сөөктөрү.  

4. Ийин курчоо кол сөөктөрү жана жамбаш 

курчоо сөөктөрү.  

Демек, мугалим түшүндүргөндө дагы, окуучу-

лар жооп бергенде дагы ,ушундай план менен 

алып барылат. Бул пландарды алдын-ала окуучу-

ларга жеткиликтүү түшүндүрүп кою зарыл.ж б. 

Бортовой журнал стратегиясы. 

Бул стратегияны колдонгондо окуучулар ма-

териал менен таанышуунун алдында өзүнө тө-

мөнкүдөй суроо коюшат:  

Бул тема боюнча мен эмнени билем? 

Эмнени үйрөнүшүм керек? 

Эмне үчүн? 

Бортовой журналдын схемасы. 

Окуучунун аты жөнү____________________________________________________________ 

Темасы________________________________________________________________________ 

 Дата _____________________________________________________________  

 Ишти аткарууга кеткен убакыт________________  

  

Маалыматтагы түйүндүү түшүнүктөр Түшүнүктү схема түрүндө чагылдыруу 

 

  

 

Бортовой журнал схемасын колдонуу систе-

масы 

Мугалим бортовой журнал менен иштөөнү 

төмөнкүчө түшүндүрөт: 

1. 7-10 мүнөт тексттин мазмуну боюнча маа-

лымат берет. 

2. Окуучулар 7-10 мүнөт бортовой журнал ме-

нен иштешет. Анда түйүндүү түшүнүктөр, сүрөт-

төр, схемалар белгиленет. 

3. 5-8 минут, топто же эки-экиден болуп жур-

налдагы маалыматтын мазмунун талкуулашат. 

4. Мугалим түшүнүксүз суроолорго токтолот 

жана маңыздуу аткарылган ишке баа берет. 

5. Андан кийинки суроого жараша мугалим 

текстин мазмуну боюнча маалымат берет да, 

анан жогорку тартипте журнал менен иштешет. 

Бул ыкманы аткаруудан мурда мугалим тема-

га тиешелүү түшүнүктөрдү терминдерди доскага 

жазып же слайда толук тизмегин келтирет. Аны 
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окуучулар өзүн-өзү баалоосун эки бөлүктү күн-

дөлүккө жайгаштырат. 

Оң - терс – кызыктуу (ОТК) стратегиясы. 
Окуу материалында берилүүчү айрым факты-

лар, объектилер (өсүмдүктөр, жаныбарлар, аба, 

суу ж.б.) өзүнүн чөйрөсүнө оң, терс жана кызык-

туу таасирлерди тийгизип турушат. Бул рефлек-

циялык анализдин бир түрү. Ошол үйрөнүп жат-

кан фактыны процесстин окуянын кандайдыр 

бир адамга, коомго, жашоого, жаратылышка тий-

гизген таасирин ой жүгүртүп, аны баалоого жана 

колдонууга мүмкүндүк берет. Мисалы: Бактерия-

ларды, курт-кумурскаларды, сөөлжандарды деги 

бардык нерсени ушул өңүттөн анализдөөгө бо-

лот. Ошентип, окучу анализдөө жолдорун өздөш-

түрүп калыптана баштайт. 

 

Ал төмөнкү таблица формасында жүргүзүлсө болот. 

 

Оң жактары  

Терс таасирлери  

Кызыктуу жагы  

 

Кейс технологиясы 

Бул технология 1908-жылдары Гарвард биз-

нес мектебинде колдонулуп, бир топ ийгиликтер-

ди жараткан. Анан XX кылымдын 60-жылдарын-

да Батыш Европанын мектептеринде окутуу тех-

нологиясын билим берүү процесске киргизүү 

уюштурулат. Натыйжада окуучулар менен муга-

лимдин позициясы ортого салынат, окуу процес-

си диалог формасында жүрүп, сабактын макса-

тын жүзөгө ашырууда коллективдүү, топтук, же-

кече иш-аракеттер аткарылат. Б.а. «окуучу-

окуучу», «мугалим-окуучу», «окуучу-окуу ките-

би», «окуучу-компьютер». Бул жерде окуучунун 

окуу иш-аракеттин субьектиси болот.  

Бул технологиядя окуучунун сабактагы араке-

ти төмөнкүчө болот:  

 – ой жүгүрүүсү, ички аракеттери эркиндик 

мейкиндигинде жүрөт;.  

 – эреже боюнча иштөөгө көнүккөн болот; 

 – өз билиминдеги кемчилигин өзү аныктайт. 

Ошентип өнүктүрүү менен окутуу бул окуу 

процессин туруктуу аракеттеги окуу элементи-

нин коштоп турушу болуп эсептелет. 

Фишбой стратегиясы 
Fichbone (англ.) – балык скелети. 

Мында темадан темага өтүүчү түшүнүктөр 

системага келтирилип, аларды бир бүтүн түшү-

нүккө алып келет. 

Натыйжада биринчи баштапкы түшүнүктө бе-

рилген аныктама темадан - темага өтүп отуруп, 

белгилүү структурадагы билимдин системасы тү-

зүлөт.  

 

Бул түшүнүктүн формасы төмөнкүчө: 

 

 
Балыктын жалпы көрүнүшү жана анын кабыр-

галары. Мунун ичине баштапкы аныктаманы жа-

зышат. Ал аныктамага тиешелүү жагдайлар ка-

быргаларга жазылат.  

СОФТ – анализ стратегиясы 
Топто иштөө менен иштин натыйжасы боюн-

ча сунуштар (презинатация) жасалат. Ал эми 

окуучулардын дептерине эчтеке жазылбай, алар 

топто иштеген иштер чагылдырбай калат. Ошон-

дуктан топтогу окуучулардын пикирлери жана 

көпчүлүктүн пикири эмнеге токтоду? Окуучунун 

тептеринде өзүндө белгиленет. Анын формасы 

төмөнкүчө:  
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Класстагы баардык окуучулардын ар кандай пикирлери 

Көпчүлүк окуучулар кандай пикирге келди  

  

Корутунду   

Биологиялык билим берүүдө компетенттүү-

лүктү жүзөгө ашырууда татаал биологиялык ку-

булуштар жана ага байланыштуу объектилердин 

түзүлүшү, алардын байланышындагы мыйзам че-

немдүүлүктөр жана аларды кабыл алуудагы тех-

нологиялык ыкмалар системалык мамиленин не-

гизинде каралат. Анткени дүйнөнүн илимий сү-

рөттөлүшү көз карашы менен караганда, жараты-

лыштын уюшулушу иерархиялык түзүлүштө. 

Башкача айтканда, анын ар бир баскычы өзүнчө 

система болот. Мисалы, жандуу жаратылышта 

клетка, орган, организм, популяция, биоценоз, 

биосфера баскычтары. Булардын ар бири өзүнчө 

биологиялык система экендиги жана төмөнкү 

баскычтагы система өзүнөн жогорку баскычтын 

тутумуна киргенде кайрадан жаңы касиетке ээ 

болоору, алардын өзүнөн жогорку системаны 

пайда кылуучу байланыштын тутумундагы мый-

зам ченемдүүлүккө баш иери иерархиялуулук 

деп аталат. Эми ушундай мазмунга карата метод-

дорду, ыкманы технологиялык стратегияларды 

тандоо, ошондой эле аларды окутуу процессинде 

колдонуу дагы системдүүлүк аркылуу бир бүтүн-

дүүлүктү түзгөн билимди камсыз кылып, анын 

фундаменталдык деңгээлин талаптагыдай кар-

моого мүмкүндүк берет. 

Ушул бир бүтүндүүлүктүн диалектикалык би-

римдигин камсыз кылуучу дагы бир шарт, окуу 

тарбия иштеринин бардык формаларын жана 

окутуу технологияларын да инсандык сапаттын 

өнүгүүсүнө багыттоо болуп эсептелет.  
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