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циптерин ишке ашырууда иш жүзүндө колдоно би-

лүүсү каралган. 
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Орто мектептерде жаңы медиа-технология-

ларды иштеп чыгуу боюнча техникалык мүмкүн-

чүлүктөрү түзүлгөнү менен мектеп мугалимде-

рин ЖМТды иштеп чыгуу көндүмдөрүн калып-

тоо боюнча атайын курсту иштеп чыгуу зарыл-

чылыгы келип чыгат.  

И.Г. Захарова белгилегендей билим берүү 

процессиндеги негизги проблема профессинал-

дуу педогогдорду даярдоо экени дүйнөлүк таж-

рыйба көрсөтүп турат [1]. Жогорку окуу жайла-

рынын окутуучулары жана мектептин келечекте-

ги мугалимдери жөн гана педагогика психоло-

гия, фундаменталдуу билимдер (математика, хи-

мия, биология, тарых, литература ж.б.) боюнча 

гана билим албастан, маалымат технологиясын 

дагы камтыш керек. Ошондуктан, келечектеги 

педагог жаңы медиа-технологияларды өздөштү-

рүү багытында даярдалышы зарыл. Жаңы муун-

дагы педагок жаңы маалымат технологияларды 

конкреттүү дициплинаны окутууда пайдалана 

алышы керек.  

Орто мектептин болочок тарых мугалимдерин 

жаңы медиа-технологияларды иштеп чыгуу 

боюнча даярдоого компелкстүү мамиленин ыла-

йыктуулугун Чистов В.В., Гафнер В., А.А. Дедю-

хинанын [2,3,4,] эмгектеринде чагылдырылган. 

Бул концепция боюнча, дисциплиналардын ар 

бир блогун (жалпы маданий, медициналык-био-

логиялык, психологиялык-педогогикалык жана 

предметтик) окутууда, мазмунга жараша, инфор-

матика жана маалыматтык технологияларга бай-

ланышкан суроолор каралууга тийиш, ал эми 

орто мектепте жаңы медиа-технологияларды иш-

теп чыгуу боюнча адистик даярдык кошумча ата-

йын курстун киргизилишин талап кылат. Бул ма-

селени ишке ашырууда даярдоо процесси бир 

нече этапка бөлүнөт. Биринчи этап – пропедев-

дикалык, ал студенттердин билим берүүчүлүк 

иши, ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, өз алдынча таа-

нып-билүүчүлүк ишмердиктин көндүмдөрүн ка-

лыптандыруу менен байланыштуу. Негизги иш 

студенттердин маалымат менен иштөө, маалы-

маттык жаңы технологияларга көнүшүү билим-

дерин калыптандырууга багытталган. Экинчи 

этап негизинен кесиптик, ал предметтердин көп-

чүлүгүндө компьютердик техниканы колдонууга 

багытталган. Үчүнчү – адистик – этапта – эки ба-

гыт боюнча методикалык дисциплианалар окуту-

лат: жаңы медиа-технологияларды иштеп чыгуу 

мүмкүнчүлүктөрүн жана тарых сабактарында 

колдонуу методикасын иликтөө; Кыргызстандын 

тарыхы курсу боюнча ЖМТды окутуу сурооло-

рун кароо мүмкүнчүлүктөрү. 

 Жаңы медиа-технологияларды (ЖМТ) иштеп 

чыгууга тарых мугалимдерин кесиптик даярдоо-

нун оптималдуу мазмунун жана структурасын 

түзүү үчүн төмөнкү иш чараларды аткаруу за-

рыл: 

 жаңы медиа-технологияларды иштеп чы-
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гуу боюнча атайын курсту түзүүнүн парадигма-

ларын жана мамилелерин иликтөө максатында 

орто мектепте жаңы медиа-технологияларды иш-

теп чыгуунун азыркы абалын анализдөө; 

 коомдук суроо-талапты иликтөө максатын-

да тарых мугалимдерин даярдоо жана кайра 

даярдоо системасын анализдөө; 

 тарых мугалимине жаңы медиа-техноло-

гияларды иштеп чыгып педагогикалык ишмер-

дүүлүктө колдонуу үчүн зарыл болгон кесиптик 

ишмердигиндеги сапаттык жаңы түзүлүштөрдү 

аныктоо; 

 даярдоонун мазмунун тандоонун принцип-

терин иштеп чыгуу; 

 даярдоо мазмунун оптималдаштыруу жана 

структураны, мазмунду “Тарых мугалиминин ке-

сиптик ишмердүүлүгү” атайын курстардын тиз-

меси түрүндө долбоорлоо. 

 “Жаңы медиа-технологиялар тарых мугали-

минин кесиптик ишмердигинде” курсунун маз-

мунун үч негизги компонентин бөлүп алууга бо-

лот: когнитивдик, ишмердиктик, аксиологиялык 

компоненттер. 

 Когнитивдик компонент – бул баарыдан мур-

да “Тарых мугалиминин кесиптик ишмердүүлү-

гү” курсунун мазмунуна салынган предмет 

боюнча системалуу билимдер. Бул компонентке 

ылайык, курстун мазмунун билимдин түрлөрүн 

камтыйт: 

 негизги түшүнүктөр жана терминдер, алар 

күнүмдүк турмушту да, илимий билимдерди да 

чагылдырат; 

 өз идеяларын далилдөө жана коргоо үчүн 

зарыл болгон турмуштук жана илимий факты-

лар; 

 маалыматтын негизги мыйзамдары; 

 илимий билимдердин системасын камты-

ган теориялар; 

 илимий ишмердиктин ыкмалары жөнүндө, 

таанып-билүүнүн методдору жөнүндө билимдер; 

 баалоочулук билимдер, мамиленин норма-

лары жөнүндө билимдер. 

 Ишмердиктик компонент адамзат тарабынан 

иштелип чыккан билимдерди, башкача айтканда 

билгичтиктерди жана көндүмдөрдү колдонуу 

тажрыйбасын өздөштүрүүнү камтыйт. “Жаңы 

медиа-технологиялар тарых мугалиминин кесип-

тик ишмердигинде” курсунун мазмуну мугалим-

ге зарыл болгон да спецификалык да билгич-

тиктерди жана көндүмдөрдү өнүктүрөт. 

 Мазмундун акциологиялык компоненти та-

рых дисциплинасынын курсу аркылуу калып-

тандыруууга тийиш болгон баалуулуктар систе-

масын камтыйт. Баалуулуктар деп “объектилер-

дин жана кубулуштардын, ошондой эле теория-

лардын жана идеялардын маданияттын өнүгүшү-

нүн коом тарабынан шартталган приоритеттери-

не ылайык сапаттын эталону жана идеал катары 

кызмат кылган касиеттерин” түшүнөбүз [5]. 

 Бул баалуулуктарды болочок тарых мугалим-

деринде калыптандыруу өзгөчө маанилүү, антке-

ни ал өсүп келе жаткан муунду бул баалуулуктар 

менен мектеп курагынан баштап багыттай алат. 

 Кыргызстандын тарыхы боюнча базистик би-

лимдерди калыптандыруу үчүн зарыл болгон 

теориялык база Билим берүүнүн мамлекеттик 

стандартында аныкталган болсо, мугалимдин ке-

сипте маанилүү сапаттарын өнүктүрүү жана му-

галимдик кесипке мотивациялоо атайын техно-

логиялардын түзүлүшүн талап кылат, ал эми му-

галимди практикага багытталган кесиптик иш-

мердикке даярдоонун милдеттерин чечүү курс-

тун мазмунун модификациялоону талап кылат. 

 В.С. Леднев билим берүүнүн мазмунун “ин-

сандын касиеттерин жана сапаттарынын прогрес-

сивдүү өзгөртүү процессинин мазмуну, анын за-

рыл шарты болуп уюшкан ишмердик эсептелет 

[6] деп карайт. В.В. Краевскийдин билим берүү 

мазмуну концепциясынын негизги идеялары 

анын эмгектеринде толук чагылдырылган. В.С. 

Ледневдин да, В.В. Краевскийдин да негизги тео-

риялык жоболору курстун алдына коюлган мил-

деттерге үндөш. 

 Билим берүү мазмуну теориясынын негизги 

жоболоруна жана мазмунду куруунун жаңы 

принциптерине таянып, ошондой эле иштелип 

чыгып жаткан эксперименталдык курстун специ                                                                                                                                         

фикасын эске алып, курстун мазмунун түзүүнүн 

негизги принциптерин аныктайбыз. Аларга: 

 1) мазмундун бардык элементтеринде жана 

максаттардын жыйындысынын бардык деңгээл-

деринде шайкештик принциби; 

 2) билим берүүнүн мазмунун структуралык 

бүтүндүгү прициби; 

 Бул принциптер төмөндөгүдөй чечмеленет: 

 1. Мазмундун бардык элементтеринде жана 

атайын курстун алдында коюлган милдеттердин 

жыйындысынын бардык деңээлдеринде шайкеш-

тик принциби. Бул принципке ылайык, курстун 

мазмуну төмөнкүлөрдү камтууга тийиш: 

 жаңы медиа-технологиялардын теориялык 

негиздеринин элементтери; 

 болочок мугалимге окуучуларды жаңы ме-

диа-технологияларды иштеп чыгууга даярдоо 

үчүн да, билим берүү мекемелеринин базасында 

кесиптик ишмердикти ишке ашыруу үчүн да 

зарыл болгон, мазмундун прикладдык мүнөздөгү 

элементтери. 

 2. Билим берүү мазмунун структуралык бү-

түндүгү принциби. “Бул принциптин маңызы, - 

В.В. Краевский белгилейт, - ар бир окуу пред-

метинин түзүлүшүнө жана бардык окуу мате-
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риалдарын мамиленин бүтүндүгүн камсыз кы-

лууда турат” [7].  

 Кыргызстан тарыхы курсу боюнча жаңы ме-

диа-технологияларды мектепте иштеп чыгуунун 

ар кандай аспектилерин талдоонун негизинде 

төмөндөгүдөй бөлүүгө болот: 

 биринчи аспект, копьютер – окуп үйрөнүү 

объектиси. Бул мектепте “Информатика жана 

эсептөө техникасынын негиздери” курсун оку-

тууда мүнөздүү; 

 экинчи аспект, компьютер – окутуунун ка-

ражаты. Компьютерди бул учурда “Инфрматика-

нын жана эсептөөнүн техникасынын негиздери” 

курсун окутууда колдонуу менен эле бирге, баш-

ка сабактарды окутууда да колдонулат (элек-

трондук окуу куралдары, окутуу программалары, 

тренажерлор, тесттер, мультимедиалык энцикло-

педиялар ж.б.у.с.); 

 үчүнчү аспект, компьютер – окуу маселе-

лерин моделдештирүү, бул же тигил предметтик 

областы изилдөө инструменти катары каралып 

жана ошону менен бирге эле окуу процессин 

чыгармачыл нукка салат. 

 Азыркы балдардын көз карашы боюнча мек-

тептин окуу жана окуудан сырткары ишмердүү-

лүгүндө жаңы медиа-технологияларды колдонуу 

табигый нерсе болуп калды. Аткени, окутуу про-

цессинде Кыргызстан тарыхы курсу боюнча жа-

ңы медиа-технологияларды иштеп чыгууда, окуу 

процессин интенсивдештирүүгө, окуучуларга ин-

дивидуалдуу жана диференциалдуу мамиле кы-

лууга, билимди өз алдынча алуунун ыкмаларын 

өздөштүрүүгө, маалыматтык коомдун шарттары-

на окуучуну даярдоого көмөк көрсөтөт. 

Өзүнө телевизордун, видеомагнитофондун, 

китептин мүкүнчүлүктөрүн камтыган жана ке-

ректүү сабактарды иштеп чыгуу үчүн ар кандай 

программаларды камтыган азыркы жаңы медиа-

технологиялар, окуу процессин уюштуруучу ка-

лыптанган каражаттардан кээ бир көрсөткүчтөр 

боюнча педагогикалык мүмкүнчүлүктөр жогору. 

Тарых мугалимдерине эффективдүү окутуу 

каражаты катары азыркы учурда жаңы медиа-

технологиялар менен окутуу. 

Массалык мектеп практикасында инновация-

лык билим берүүнүн технологияларын жана ме-

тодикаларын, ошондой эле окуу процессинде жа-

ңы медиа-технологияларды кеңири ишке кирги-

зүүнүн натыйжасы, тарых мугалимдерин даяр-

доого өзгөчө көңүл бурулушун айкындайт. Бул 

шартта тарых мугалимдеринин сапаттуу даярда-

лышына талаптар жогору коюлат.  

Ошону менен бирге эле, педагогикалык кадр-

ларды даярдоо системасында билим берүүнүн 

өнүгүшүнө таандык болгон объективдүү тенден-

циялар эске алынбай келет: 

 окутуунун максаттарын коюуда жана жы-

йынтыктарын баалоодо диагноздордун өсүшү; 

 азыркы талапка жооп берген педагогика-

лык технологияларды колдонуунун негизинде 

окутуунун интенсивдүүлүгүн өстүрүү; 

 билим берүүнүн стандарттарын жана алар-

ды ишке ашыруучу окуу методикалык модулдар-

ды иштеп чыгуу; 

 окуу курстарын, билим берүүнүн түрлө-

рүн, тепкичтерин жана мекемелерин интеграция-

лоо жана диференциациалоо; 

 билим берүүнүн жекече чыгармачыл баша-

тын чыңдоо. 

 Жогорку окуу жайларында тарых мугалимде-

рин даярдоонун тажрыйбаларын анализдөө неги-

зинде, студенттерди, окутууну өркүндөтүү боюн-

ча төмөндөгүдөй тенденцияны байкаса болот: 

 педагогикалык билимдин педагогика-пси-

хологиялык жана социалдык багыты; 

 келечектеги мугалимдин тренинг түрүндө-

гү сабактардын негизинде маектешүүгө практи-

калык даярдыгы; 

 педагогикалык практиканы реформалоо; 

 практикага багытталган окутуунун форма-

ларын колдонуу; 

 маалыматтык технологияларды колдонуу; 

 студенттердин өз алдынча даярдануусуна 

талаптардын жогорулашы. 

 Келечектеги мугалим коомдо активдүү ара-

кеттенип жашоого, жаңы медиа-технологиялар-

дын баардык мүмкүчүлүктөрүн маданияттуу кол-

донууга даяр болушу керек. Жаңы муундагы пе-

дагог, конкреттүү дисциплинанын максаттарына 

жана мазмунуна дал келген жаңы медиа-техно-

логиялардын каражаттарын тандап алууну били-

ши зарыл. Демек, тарых мугалимдерин даярдоо 

процессинде “Жаңы медиа-технологиялар тарых 

мугалиминин кесиптик ишмердигинде” атту ата-

йын курсту киргизүү зарылдыгы келип чыгууда. 

 “Жаңы медиа-технологиялар тарых мугали-

минин кесиптик ишмердигинде” курсу дисцип-

линалар аралык предмет болуп, анда педагогика-

психологиялык, предметтик-методикалык жана 

технологиялык бөлүмдөрү так чагылдырылышы 

керек. Мындан курстун максатын жана маселеле-

рин аныктоого болот. Курстун максаты - жаңы 

медиа-технологиялардын каражаттарын окуу 

процессинде иштеп чыгуудагы келечектеги муга-

лимдин билим, билгичтик жана көндүмдөрүнүн 

системасын калыптандыруу. Курстун маселеле-

ри: 

 педагогикалык технологиянын дидактика-

лык, педагогика-психологиялык жана методи-

калык негиздери менен маалыматтык жана жаңы 

медиа-технологиялардын каражаттарынын функ-

ционалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн бири-бирине 
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болгон байланышын ачып көргөзүү; 

 студенттерди келечектеги педагогикалык 

ишмердүүлүгүндө маалыматтык жана жаңы ме-

диа-технологиялардын каражаттарын иштеп чы-

гууну билүүгө окутуу; 

 окуу жана окуудан сырткары ишмердүү-

лүктөрдө ар кандай түрдөгү окуу сабактарын 

өтүүдө маалыматтык жана жаңы медиа-техноло-

гиялардын каражаттарын иштеп чыгуунун азыр-

кы ыкмалары жана методдору менен таанышты-

руу. 

 Студенттерди окутууну өркүндөтүүнүн бир-

ден-бир тенденциясы, жаңы медиа-технология-

ларды иштеп чыгуу болуп эсептелет. “Кыргыз 

Республикасынын өнүгүшү үчүн маалыматтык-

коммуникациялык технологиялар” аттуу улуттук 

стратегияда бирден-бир негизги багыттар катары 

билим берүү мекемелеринин баардык деңгээлде-

ринде информатиканы окутуунун билим берүү 

стандарттарын иштеп чыгуу жана киргизүү, ком-

пьютерлештирилген окутуу технологияларын 

киргизүү, мектептерди толук компьютерлешти-

рүү, билим берүүнү маалыматташтыруу, жалпы 

минималдуу компьютердик сабаттуулукту кам-

сыздоо болуп эсептелет. [8]. 

 Демек билим берүү реформасы азыркы дүй-

нөдө болуп жаткан структуралык өзгөрүүлөргө 

негизделип, адистерди даярдоодо жаңы багыт-

тарды талап кылат. Азыркы учурда билим берүү 

мекемелери жетиштүү санда компьютерлер ме-

нен камсыз болуп, жаңы проблемаларды камсыз 

кылды деп айтсак болот. Бул проблема – ком-

пьютер менен иштегенди жөн гана билбестен, 

жаңы медиа-технологиялардын иштеп чыгуу ме-

тодикасын билген педагогикалык адистердин же-

тишсиздигинде. 

 Ушуга байланыштуу келечектеги мектептин 

мугалимдерин жана жогорку окуу жайлардын 

окутуучуларын окутууда, тандап алган кесибин-

деги педагогика жана психологиядагы фундамен-

талдык билимдерге гана карабастан, жалпы ма-

даниятка, анын ичинде маалыматтык маданиятка 

дага таянышы актуалдууу болууда. Демек маа-

лыматтык жана коммуникациялык технология-

лардын алкагында педагогикалык кадрларды 

даярдоону өнүктүрүү мезгилдин талабы болуп 

калды. 

Компьютердик программаларды жана аларды 

колдонуунун педагогикалык методдорун түзүп 

чыгуу, жөн гана методиканы компьютердик про-

граммалоо тилине которуп коюу эмес. Азыркы 

учурдун талабы билим берүү системасын ком-

пьютерлештирүү жана маалыматташтруу кон-

цепциясынын негизинде, окутуунун технология-

сын иштеп чыгуу. 

Чыгармачылыкты өнүктүрүүгө көмөк көрсөт-

көн жаңы медиа- технологияларды иштеп чыгуу 

ыкмалары көптөп саналат, тактап айтканда ком-

пьютердик моделдештирүүдөн жана виртуалдык 

эксперименттеди коюудан баштап, жаңы терми-

нологияларды өздөштүрүүгө чейин. Мунун бе-

рүүнүн методикасында ишке ашаарын педагоги-

калык практика көрсөтүп турат. Педагогиканын 

өнүгүшү, компьютердик жана жаңы медиа-тех-

нологияларды иштеп чыгууда, ой-жүгүртүүгө, 

акыл эске көңүл бурууга, элестетүүгө, окуучунун 

өзүн-өзү баалоосуна, өзүнүн иш-аракеттерин 

пландоого, окуу ишмердүүлүгүнүн мотивация-

лык компонентине багыттуу таасир этүү мүмкүн-

чүлүктөрүн колдонот. 

 Массалык мектеп практикасына иновациялык 

билим берүүнүн технологияларын жана методи-

каларын, жана ошондой эле окуу процессинде 

жаңы медиа-технологиялардын каражаттарын 

(ЖМТК) кеңири ишке киргизүүнүн натыйжасы, 

тарых мугалимдерин даярдоого өзгөчө көңүл 

бурушун аныктайт. Бул шартта тарых мугалим-

деринин сапаттуу даярдалышына талаптар жого-

ру коюулат. Демек тарых мугалимдерин даярдоо 

процессинде атайын курстардын киригизилиши 

мезгилдин талабы. 

 Бул курсту окуунун жыйынтыгы – келечекте-

ги тарых мугалиминин маалыматтык компетен-

цияларга ээ болушу жана келечектеги педагоги-

калык ишмердүүлүгүндө практика жүзүндө кол-

доно билүүсүндө. Маалыматтык компетенцияга 

ээ болуу, окуу процессин уюштуруунун белгилүү 

дидактикалык принциптерин ишке ашырууга, 

мугалимдин ишмердүүлүгүн жаңы мазмун менен 

байытып, анын негизги окутуучу, тарбиялоочу 

жана өнүктүрүүчү функцияларына көңүл буру-

лушун камсыз кылат . 
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