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 Азыркы коомдо билимге ээ жана алган билимин келип чыккан маселелерди чече 
билүүгө жөндөмдүү  адамдар зарыл. Инсандын өнүгүүсү жаңы сапаттарды жана 
мүмкүнчүлүктөрдү ачып берүүнү шарттайт. ХХI кылымдагы билим берүү окутуунун 

жаңы формаларын жана методдорун талап кылат. Заманбап жана талап кылынган 
бирден бир усулдардын бири болуп интерактивдүү окутуу эсептелет. Бул методдун 

маңызын бардык үйрөнүүчүлөрдү окуу материалын өздөштүрүү процессине 
катыштыруу түзөт. Бир класста окугандыктан жана бири-бирин тааныгандыктан алар 
өз ара эркин пикирлеше  алышат. Окутуу процессиндеги жамааттык ишмердүүлүктө 

окуучулардын ар бири жекече салымын кошот, ойлорун, билген маалыматтарын 
бөлүшүшөт. Булардын  бардыгы өз ара жана колдоочулук чөйрөдө өтөт, топто 

иштөөнүн маалымат арттыруучулугун жана көндүмдөрүн өнүктүрөт, аны 
кызматташуунун бир кыйла жогорку формасын өзгөртө алат. Л.К. Гейхман  өз 
эмгегинде белгилеп кеткендей: “Интерактивдүү ишмердүүлүк ар бир катышуучу үчүн 

маанилүү тапшырманы жалпы чечүүдө бири-бирин түшүнө билүүсүнө, биргелешип 
иштей билүүсүнө көмөк көрсөткөн диалогдук карым катыштын түзүлүшү деп ой 

жоруга болот” [3]. Изилдөөчүлөр интерактивдүү мамиле азыркы лингводидактикадагы 
перспективдүү багыт экендигине ынануу менен билим берүү процессиндеги бардык 
субьектилердин интерактивдүү өз ара аракеттешүүсүнүн чет тилдерде карым катыш 

түзө билүүдөгү окутуунун натыйжалуулугун арттыруудагы фактордук ролуна алып 
барышат деп ойлошот [3].    Интерактивдүүлүк – бул “биригүү, шайкеш келүү жана 

байланыш катыш максатындагы аракеттин кептик каражаттардын натыйжасында 
биргеликте толукталышы.    Башкача айтканда, интерактивдүүлүк өз ара 
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аракеттешүүнүн коммуникативдик натыйжасын күчөтөт. Р. П. Мильруддун 
аныктамасы боюнча, интерактивдүү ыкма  пикир алыша билүүнү өнүктүрүүгө жана 
топто иштөөгө өзгөгө көңүл бөлүнгөн чыныгы кызматташтык бар байланыш-катыш 

принцибинен айырмаланып сабакта коммуникативдик максатка  жетүүнүн бирден бир 
куралы болуп кызмат кылат. “Интерактивдүүлүк”  термини кеңири мааниде окутуунун 

эң башкы принциптеринен болуп саналат [2]. Интерактивдүү  өз ара аракеттешүүнүн 
негизги белгилеринин ичинен  полилог, диалог, ой жүгүртүү ишмердүүлүгү, ой-пикир 
чыгармачылыгы, субъекттер ортосундагы мамиле, тандоо эркиндиги, ийгиликтин 

кырдаалы, позитивдүүлүк жана баа берүүдөгү оптимисттүүлүк, рефлекция ж.б. [3]. 
“Интерактивдүүлүк” өз ара аракеттештирүүгө жөндөмдүүлүктү же диалог режиминде 

болууну билдирет. Интерактивдүү окутуу бир пикирдин башка пикирлерге үстөмдүк 
кылуусун алып таштайт. 
   Интерактивдүү окутуунун  максаттары: 

1.Окуучуларды жалпы өнүктүрүү, алардын ар биринин инсандык 
калыптануусуна жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берүү: 

2. Кесиптик чөйрөдө өз тагдырын өзү чечүүгө, өзүн өзү реализациялоого 
мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү. 

 Интерактивдүү байланыштарды чечүүчү милдеттер: 

1.Үйрөнүүчүлөр ортосунда коммуникативдик билим  жана билгичтерди өнүктүрүү, 
эмоционалдуу байланыштын болуусуна жардам берүү. 

2.Биргелешкен ишмердүүлүктү аларсыз ишке ашырууга мүмкүн болбогон зарыл 
маалыматтар менен окуучуларды камсыздап, маалыматтык тапшырмаларды чечүү. 
3.Адамдар менен мамиле түзүүгө калыптандырган тарбиялык тапшырмаларды чечүү. 

4.Жалпы билимдерин жана көндүмдөрдүн өнүктүрүү. 
5.Релаксациялоо. 

 Окуучулардын интерактивдүү сабактарга даярдоодо методикалык 
сунуштоолорун, структурасын  аларды өткөрүүнүн төмөндөгү алгоритмдерин киргизүү 
сунушталат. 

1. Сабакка даярдануу 
2. Киришүү 

3. Негизги бөлүм 
4. Жыйынтыктар (рефлекция) 

Окутуудагы ишмердүүлүк менен айкалышкан инсанга багытталган мамиле – 

интерактивдүү окутуунун  методологиялык негизи болуп эсептелет.   
Тайпалардын ичинде интенсивдүү диалогдорду уюштуруу полилогго  

акырындык менен  өтүүнүн алдындагы зарылдык болуп саналат. Тайпалардын ичинде 
диалог пайда болот, а жыйынтыгында группалар ортосунда полилог жаралат. Булардын 
бардыгы окутуу процессинде бүтүндөй инсанга багытталуучу өнүктүрүүчү жана 

чыгармачылык багыт алууну күчөтөт. Интерактивдүү усулдун негизи окуучулар 
тарабынан аткарылуучу интерактивдүү көнүгүүлөр жана тапшырмалар болуп саналат. 

Башкы интерактивдүү көнүгүүлөр жана тапшырмалар өтүлгөн материалды 
бышыктоодо  гана  эмес, жаңы материалды өтүүгө да багытталат. Интерактивдүү 
окутуунун жетектөөчү формасы болуп ишмердүүлүктүн диалогдук формасы эсептелет 

[6]. 
1.“Тегерек стол” – катышуучулардын анча чоң эмес өнөктөш экендигин шартында 

(адатта бешке чейинки окуучу) маселени талкуулоо (темаларды, проблемаларды). 
Пикир алмашуу процессинде катышуучулар ортосундагы жана “аудитория” 

менен болгон мамилесине, позициясына басым жасалат. 

2.Эксперттик тайпанын отуруму (панель талкуусу) – адатта алдын ала председатель 
болуп шайланган төрт - алты окуучу башында болжолдуу белгиленген маселени тайпа 

ичинде талкуулашат, андан кийин өздөрүнүн позициясын бардык группага баяндап 
беришет. Тайпадагы ар бир катышуучу кыска, бирок терең маалымат жасайт. 
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3.“Форум” – “эксперт группанын отуруму менен  окшош талкуу” ушул учурда гана 
окуучулардын тобу – форумдун катышуучулары, “аудитория” менен пикир алмашуу 
жүргүзөт. 

4.“Симпозиум” – мындан  мурдагы талкууларга салыштырмалуу бир кыйла формага 
салынган талкуу. Мында катышуучулар коюлган маселеге карата көз карашын 

билдирген маалыматтарын билдирип, андан кийин “аудиториянын” (группанын) 
суроолоруна жооп берет.  
5.“Соттук отурум” – соттук тескөө процессин туураган талкуу (ишти угуу). 

 Интерактивдүү усул – бул дискуссия, проблемалуу жана өнүктүрүүчү 
кырдаалдар, педагогикалык натыйжалуу таанып – билүүчү карым – катышты 

камсыздоочу, ар ким оюн сабактар формасында окуучулардын өз ара аракеттешүү 
эрежелеринин системасы. Педагогикалык табияты боюнча мультимедиялык 
программалар менен болгон ишмердүүлүк, интернет, компьютер каражаттарын жана 

мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу болуп саналат [4]. Ар бир мугалим түрдүү 
тенденцияларды тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ, анткени окутуунун заманбап усулдары 

көптөгөн түрдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп турат. 
Мисалы: 
1. Чакан топтордо иштөө 

2. Чыгармачыл тапшырмалар 
3. Үйрөтүүчү оюндар (ролдук оюндар, тууроо, ишмердик оюндар жана маалымат 

берүүчү оюндар) 
4. Жалпы каражаттарды колдонуу. (адисти чакыруу, экскурсия) 
5. Долбоордук усул (социалдык долбоорлор мелдештер, радио жана газеталар, 

фильмдер жана спектаклдер, көргөзмөлөр, оюндар, ырлар жана жомоктор): 
6. Көнүгүүлөр: 

7. Жаңы материалды үйрөнүү жана бышыктоо (интерактивдүү лекция, көрсөтмө 
куралдар, видео жана аудиоматериалдар менен иштөө, “окуучу мугалимдин ролунда”, 
“ар ким, ар кимди окутат,” “мозаика” “ажурдук араа”, суроолорду пайдалануу, 

Сократтык  диалог; 
8. Татаал жана талаш-тартыш суроолорду жана проблемаларды талкуулоо. 

(“Пикирлердин шкаласы”) ПОПС – формуласы, проективдүү техникалар, “Жеке – 
экөөлөп – баары бирге” “Позицияны алмаштыруу” “Карусель”, “Телевизор” ток-шоусу 
стилиндеги дискуссия”, дебаттар, симпозиумдар); 

9. Маселелерди чечүү (“Чечим дарагы”, “Мээге чабуул”, “Казустарды талдоо”, 
“Сүйлөшүүлөр жана медитация”, “Тепкичтер жана кичине жыландар”). 

  Биздин көз карашта, интерактивдүү окутууну билим берүү процессинде ишке 
ашырууда мугалимдерге белгилүү бир шарттар түзүлгөн. Мындай педагогикалык 
шарттарга төмөнкүлөрдү кошууга болот: 

1.Аудиторияда түзүлгөн психологиялык атмосфера; 
2.Мугалимдер тарабынан окуучулар менен бирге иштелип чыккан биргелешкен иш 

нормасы; 
3.Билим берүү процессинде ишке ашырылган  коммуникациянын типтери; 
4.Окуу аудиториясындагы жабдуулардын, эмеректердин жайгашуусу; 

5.Мугалимдер жана окуучулар ишмердүүлүгүндө жана сабактарда пайдалануучу ар 
түрдүү материалдар. 

 Ошентип, интерактивдүү ыкма англис тилинин  коммуникациялык базасын 
мектептин деңгээлинде бир кыйла натыйжалуу үйрөнүү процессин уюштурууга 
көмөктөшөт. Мисалы: “Эстеп калуу пирамидасы” окутууда кайсы ишмердүүлүк мыкты 

жыйынтыктарды берээрин көрсөтө алат. 
 Интерактивдүү окутуу төмөнкүлөргө негизделет: 

1. Мугалим жана окуучунун субьект-субьект мамилесине (паритеттүүлүккө); 
2. Ар тараптуу байланышка; 
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3. Окуучулардын конструкцияланган билимине. 
4. Өздүк баалоону жана кайтарым байланышты колдонууга; 
5. Катышуучулардын активдүүлүгүнө; 

Интерактивдүү окутуу процессинде окуучу билимге даяр формасында ээ 
болбостон, активдүүлүгү менен жетишет. Ошондуктан мугалимдин максаты – окуучу 

жаңы билимди ачкан, конструкциялай, колдоно алган шарттарды түзүү. Мугалимдин 
ролу жана позициясы – пикир туудуруу, зарыл болуп калса оңдоо, мугалим 
окуучулардын активдүүлүгүн колдойт, сабакта жагымдуу атмосфераны түзөт, талаш – 

тартыштарда судьянын эмес арбиртрдын ролунда болот [5]. Окуучуларга жумушчу 
топто ыңгайлуу болгону маанилүү. Тайпадагы окуучулардын оптималдуу саны 4-6 -

адам Аны түзүүнүн принциптери ар түрдүү болушу мүмкүн: 
1. Окуучулардын окуудагы жана окуудан тышкаркы кызыкчылыктары (анкетирлөө).  
2. Катышуучулар бири-бирин толуктап турган  тайпалар (жеке тажрыйба, ишке 

жөндөмдүүлүк, эмоционалдуулук ж.б.) 
3. Гетерогендик (ар түрдүү) – күчтүү окуучулар начарларына жардам бере алуучу; 

4. Гемогендик (окшош) – күчтүү жана начар окуучулар өзүнчө даярдалган 
айырмалагыч сабак. 

Иштин жыйынтыгында тайпадагы балдар эсеп беришет жана ар бир окуучу өзүнүн 

тайпада кандай экендигин баалайт. Бүгүнкү мезгилде кызматташтыкта окутуу 
методдорунун бир нече варианттары бар. Student Team Learning (STL), бул вариант 

Джон Хопкинс университетинде иштелип чыккан [1]. 
STL.. үч негизги принцип менен иш алып барат: 
-сыйлыктар (team rewards), группанын баары бир тапшырманы аткаргандыгы үчүн 

баа алат; 
-тайпалар дифференцияланган, алар бири - бири менен мелдешпейт; 

-ар бир окуучунун жекече жоопкерчилиги (individual accountability), тайпадагы 
ийгиликтин болушу же болбошу анын ар бир мүчөсүнүн ийгилигине байланышат. 
Катышуучулар бири – бирине көз салышат, бири – бирине жардам беришет. Окутуучу 

кайсы окуучу болсо да, ага тест бере алат. Ар бир окуучу өзүнүн мурда алган жакшы 
жыйынтыктары менен өз тайпасына упай алып келет. 

Jigsaw (“ажур араасы, машиналык бир туткалуу кол араа”), бул вариант 1978-жылы 
профессор Элмот Аронсон тарабынан иштелип чыккан. Окутуунун интерактивдүү 
формаларын жайылтуу мектепте окуучуларды даярдоону өнүктүрүүнүн бирден бир 

багыттарынан болуп саналат [5]. Мисалы: 
 Мээ чабуулу. Мээге чабуул. 

“Мээ чабуулу”, мээге чабуул” – бул окуучунун берилген суроого берген ар кандай 
жообу. Айтылгандарга дароо  баа бербестен, ар бир катышуучунун пикирин доскага же 
баракка жазып туруу маанилүү. 

Окуучулар алардан негиздөө же түшүндүрүү талап кылынбай тургандыгын 
билишин керек. 

“Мээ чабуулу”  төмөндөгү зарылдыктарда  натыйжалуу усул болуп саналат: 
-талаштуу маселелерди талкуулоодо, 
-өзүнө ишенимдүү окуучуларды талкууга катыштырууга стимул берүүдө; 

-көп сандаган идеялардын кыска убакыттын ичинде бир жерге топтолуусунда; 
-аудиториянын маалыматтуулугун же даяр экендигин  аныктоодо; 

Иштин бул формаларын кайтарым байланыш алууда колдонсо болот. “Мээге 
чабуул” – бул маселени чечүүнүн жөнөкөй ыкмасы. Мээге чабуул учурунда 
катышуучулар пайда болгон идеяларын эркин бөлүшө алышат, ар бири башка 

идеяларды өнүктүрө алат. 
Максаты: аудиториянын маалыматта жана даярдыкта экендигин кыска убакыт 

аралыгында аныктоо. 
Милдеттери: 
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-окуучуларды билимге ээ кылуунун деңгээли  жөнүндө жалпы түшүнүктөрдү 
калыптоо; 

-коммуникативдик машыгууларды өнүктүрүү (байланыш – катыштын көндүмдөрү); 

Өткөрүүнүн усулдары: 
1.Катышуучуларга талкуулоо үчүн белгилүү бир теманы же суроолорду берүү; 

2.Бул боюнча өз пикирин айтып берүүсүн сунуш кылуу. 
3.Айтылгандардын баарын жазып алуу (аларды каршылыксыз кабыл алуу). 
Эгер берилген жооптор түшүнүксүз болсо айтылгандарды тактоого уруксат берилет. 

4.Бардык идеялар, пикирлер айтылып бүткөндө тапшырма кандай болгондугун  
кайталоо, катышуучулардын сөзү менен сизде эмне жазылгандыгын санап чыгуу керек.  

5.Ишти катышуучулардан алынган жыйынтыктар боюнча кандай натыйжа чыгаруу 
керектиги жана ал тренингдин темасына кандай байланышы жөнүндөгү суроо менен 
жыйынтыктоо. 

“Мээге чабуул” жыйынтыкталгандан кийин (ал көп убакытты албашы керек, орточо 
4 – 5 мүнөт) бардык жооптордун варианттарын талкуулоо, негизги жана экинчи 

катардагыларды тандоо зарыл.  
Ошентип, интерактивдүү окутуу – бул баарынан мурда, окуучулар менен 

мугалимдин, окуучулардын ортосундагы биргелешкен аракеттен иш жүзүнө ашкан 

диалогдук окутуу. 
Диалогдук окутуунун жүрүшүндө үйрөнүүчүлөр сынчыл ойлоого, кырдаалды 

анализдөөнүн негизинде татаал проблемаларды чечүүнүн  жолдорун жана туура 
келүүчү маалыматтарды табууну, абдан ойлонулган альтернативдүү ой жүгүртүүнү, 
терең ойлонулган чечимдерди кабыл алууну, диспуттарга катышууну, башкалар менен 

карым-катыш түзүүнү үйрөнүшөт. Бул   максаттарга жетүү үчүн сабакта жекече, 
жупташ жана тайпалык жумуштар жүргүзүлөт, изилдөө долбоорлору колдонулат, 

ролдоштурган оюндар, документтер жана ар  кандай маалымат булактары менен иштөө 
өткөрүлөт, чыгармачылык  колдонулат. Интерактивдүү сабактарда мугалим  максатка 
жетүү үчүн багыт берүүчү орунда турат. 
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