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Окутуу өтө татаал иш аракет болуп, көп жактуу элементтердин курамынан 

тургандыктан, анын натыйжалуу болушу ар кайсы факторлорго көз каранды жана 

түйшүктүү эмгекти талап кылат. Азыркы учурда илимий - техникалык прогресске, 

техникалык каражаттардын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша чыгармачыл педагогдор 

тарабынан заман талабына ылайык келген окутууну жакшыртууга, өркүндөтүүгө 

аракеттер жасалып, окутууга карата жаңы көз караштар, жаңы окутуу усулдары 

жаралат. Анткени, окумуштуу педагогдор жана алдыңкы, чыныгы мугалимдер ар 

дайым окуу процессин уюштурууну жана окутууну жакшыртуу аркылуу окуучулардын 

таанып- билүү ишмердүүлүгүн арттырып, алардын терең билимге, билгичтикке, 

көндүмдөргө ээ болуусуна, акыл иш аракетин өстүрүүгө, өз алдынча билим алууга 

көнүктүрүүгө, окуучулардын ойлоосун өстүрүп, тарбия берип келишет. Мына ошондон 

улам учур талабына ылайык окутуунун ар кандай жолдору, жаңы стратегиялары, 

усулдары, жол- жоболору иштелип чыгат. 

Бул макалабызда аң сезимдүүлүккө, ойлоого, жалпы эле адамзаттын жашоо 

турмушуна байланыштуу болгон көп кырдуу көрүнүш- кептик ишмердүүлүк тууралуу 

сөз кылмакчыбыз. Анткени,кыргыз тилин окутууда окуучулардын кептик 

мүмкүнчүлүктөрүн өстүрүү иш-аракеттери жана аны калыптандыруу багыттары өзгөчө 

маанилүү, дайыма актуалдуу маселелерди түзүп келет.  
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Кептик ишмердүүлүк - адамзаттык ишмердүүлүктөрдүн бир түрү. Ал предметтик 

билим берүү максаты, окутуу мотивдери, принциптери менен мүнөздөлөт да, бири-

бири менен тыгыз байланышкан этаптык баскычтардан турат. Башка 

ишмердүүлүктөрдөн айырмаланып, адам баласынын кеңири масштабдагы тилдик 

каражаттарды билгичтик, чебердик менен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп. 

маданиятын, жандуу ишмердүүлүгүн, коомдук, саясий жана дүйнө тааным 

түшүнүктөрүн комплекстүү байланыштырып турат.[5] 

Демек, кеп ишмердүүлүк деген аң сезимге, ойлоого, жалпы эле адамзаттын    

жашоо турмушуна байланыштуу болгон көп кырдуу көрүнүш. Бул көрүнүштөрдүн 

ичинен адистикке таянсак, башка адистиктен айырмаланып, педагогика адистиги кеп 

ишмердүүлүгүн анын ичинде туура сүйлөөнү, уга билүүнү, өзгөчө катасыз жазууну 

талап кылат. Ошондуктан, мыкты педагог, мыкты педагог болом деген студент кеп 

ишмердүүлүктөрүнүн бардык түрлөрүн тең өздөштүрүүгө тийиш. Кеп ишмердүүлүгүн 

ар бир адам өзүнүн акыл деңгээлине жараша өздөштүрөт жана жашоодо тажрыйба 

жүзүндө колдонот. Ал эми жалпы билим берүү тармагынын адамдары кеңири 

колдонуп, анын маанисин түшүнгөндөн кийин гана өздөрү окуткан студенттерге же 

окуучуларга так, даана жеткирүүгө аракет кылышат. Кеп ишмердүүлүгүн агартуу 

тармагындагы адамдар гана эмес коомду түзгөн жалпы эл да кеңири пайдаланышат. 

Аны үйрөтүүдө бардык түрүн (сүйлөө, угуу, жазуу, окуу) тең бирдей маалымат берүүнү 

же бирдей окутууну педагогика илими сунуш кылат. Бул сунуш өтө маанилүү, анткени, 

айрым сабактарда студенттердин оозеки сүйлөө кебине басым жасалса, кээ биринде 

окуу же жазуу иштеринде көңүл бурулат. Көпчүлүк учурда окуучулардын угуу 

ишмердүүлүктөрүн жакшыртууга маани берилбейт. Бул көрүнүш жаштардын келечеги 

үчүн опурталдуу көйгөй десек да болот. Себеби, окуучу же студент кеп ишмердүүлүгүн 

бир-эки гана түрүн өздөштүрүп, калган түрлөрүнөн аксап калуусу толук ыктымал. 

Эгерде студент ошол кеп ишмердүүлүгүнүн толук түрлөрүн өздөштүрө албаса педагог 

болууга али даяр эмес деп эсептөөгө болот. Анткени, окуучуларга жетишерлик билим 

берүүдө, ар тараптуу тарбиялоодо кеп ишмердүүлүгүнө басым жасалып, аны 

өркүндөтүүгө аракеттер жүргүзүлүшү керек. Биз жогоруда айтып кеткендей мыкты 

педагог жана мыкты педагог болом деген студент окуучулардын кеп ишмердүүлүгүн 

өнүктүрүүгө. түшүнүктүү жана сапаттуу окутуп жеткиликтүү билим болуусу үчүн 

окутуунун ар кандай усулдарын, ыкмаларын жаңы стратегияларды пайдаланып, 

алардын ой жүгүртүүсүн, сезимин, көңүлүн буруу жана өзүнүн идеясын, көз карашын 

коргой алуусун, кызыкчылыгын чыгармачылык менен аракеттенип, коштоп туруусу 

керек. Сабактарда жаңы методиканы колдонуу менен эле студенттерге өтүлгөн тема 

түшүнүктүү болуп калбасын бардык эле педагогдор билүүсү керек. «Тема жеткиликтүү 

болуу үчүн эмне кылуу керек?» деген суроо туулушу мүмкүн. Ал суроого ар бир 

мугалим өзүндөгү кеп ишмердүүлүктү өркүндөтүп, ал нерсени окуучуларга үйрөтө 

билгенде гана сабак жеткиликтүү болуусу мүмкүн ,- деп жооп берүүгө болот.  

Кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрүнө бирдей мамиле кылып, бирдей окутууну 

педагогика илими сунуш кыларын жогоруда кеп кылдык, эми кеп ишмердүүлүгүнүн 

бир түрү болгон окуучулардын окуу ишмердүүлүктөрүн калыптандырып, 

жакшыртуунун маанисине токтолобуз.  

Окуу ишмердүүлүгүнүн натыйжалуу аткарылышы үчүн тандалган тексттер 

лингвистикалык- дидактикалык принциптерге дал келишин Тагаева З. «Кыргыз тил 

сабактарында байланыштуу кепти окутуу» деген окуу куралында төмөнкүдөй 

талаптарга жооп беришин көрсөткөн: 

1. Окуучулардын турмушу менен байланышта болуп, темасынын актуалдуулугу, 

конкреттүүлүгү эске алынат. 

2. Программалык материалдагы тил каражаттарынын колдонулушу, өлкө таанытуу 

маселелери. 
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3. Тексттин көркөмдүгү, тил каражаттарынын түшүнүктүү жана ийкемдүү болушу. 

Натыйжада, репертуардык ролду аткаргандай жоопкерчиликти, мамилени камсыз 

кылуу ж.б. [5] 

 Окутуу процесси аркылуу мугалим окуучунун таанып- билүү мүмкүнчүлүгүн, 

жөндөмдүүлүгүн, акыл күчүн, таанып-билүү процесстерин өстүрөт. Окуу 

ишмердүүлүгүн алгач окуучу мугалим менен биргеликте аткарса, кийинчерээк аны 

өзүнчө аткарууга көнүгөт. Бул ишмердүүлүктүн өзгөчөлүгү- окуучуда өзгөрүүлөрдүн 

жаралуусу. Башкача айтканда, өзүн өзгөртүүгө багытталган ишмердүүлүк. Окуу 

ишмердүүлүгү эң татаал ишмердүүлүктөрдүн түрүнө кирет. Окуучу талбай эмгектенип 

гана окуунун иш-аркеттерин (жаза билүү, окуй алуу, окуганын түшүнүү, окуганын 

эстеп калуу, кайра сүйлөп берүү, окуган маалыматтын тегерегинде ой жүгүртө билүү 

ж.б.у.с. көндүмдөрдү, билгичтиктерди) өздөштүрө алса, бул ишмердүүлүктүн 

натыйжасы келип чыгат. Ошондуктан жан үрөп окуу гана терең билимдүү адамды 

жаратат, адамды инсан катары жетилтет.  

Окуучулардын китеп окуу ишмердүүлүгүнө негизделген тексттер менен иштей 

билүү зарыл. Башкача айтканда, тексттерге окуучунун өз алдынча окуп үйрөнүүсүн, 

таанып-билүү жана окурмандык ишмердүүлүктөрүн калыптандырууга 

багытталгандыгына көңүл бурулат. Окуу учурунда мурунку окугандардын мазмуну 

жөнүндө ойлоно билүү зарыл, анткени, мурунку алган билимдери менен 

байланыштыруу керек. [5] 

Окуу ишмердүүлүгүн аткарууда окуучуларга билим, билгичтик, көндүмдөрдү 

үйрөтүп, аларды акыл, адеп жагынан өстүрүү үчүн ар кандай аркеттерди, усулдарды 

колдонуп өтүү да натыйжалуулукту арттырат. 

Окуучунун өз алдынча ойлоосун өстүрүүдө интерактивдүү усулдар менен өтүлгөн 

сабак  натыйжалуу болуп эсептелет. Албетте, интерактивдүү усулдар менен сабак 

өтүүдө мугалим өтө чеберчилик менен сабакка даярдануусу абзел. Сабакта окуучунун 

өз алдынча ойлоосун өстүрө ала тургандай усулду тандап алышы керек жана окуучуну 

темага кызыктыруу үчүн суроону туура коюш керек. Ар бир мугалимдин тыным 

билбей изденип, өзүнүн билимин, тажрыйбасын арттыруу учурдун эң орчундуу талабы. 

Мисалы, ИНСЕРТ усулун пайдалануу менен окуучулардын активдүүлүгүн 

жогорулатуу, эффективдүү окуу, ойлонуу, өз алдынча жана активдүү түрдө иштөөсү 

талап кылынат.  

Сабактын башында кандай идеялар бар эле, сабактын аягында кандай идеялар 

жаратылды. Мындай окутуунун усулдук  үч стадиясы бар: 

1. Чакыруу стадиясы - сабактын башталышы, баланы темага кызыктыруу, 

активдүүлүгүн көрсөтүү, аң сезимин өстүрүү; 

2. Түшүнүү стадиясы - биринчи фазада жаратылган окуучулардын активдүүлүгүн, 

кызыгуусун жана умтулуусун сактоо жана андан ары өнүктүрүү; 

3.  Ойлонуу стадиясы - жаңы үйрөнгөн билим бекемделет, талаш туудурган 

маселелер талкууланып,алгач бардык окуучулар макул болгон маселелер такталат, 

окуучу алган билимин өзүмдүк  кылып алат.  

ИНСЕРТтин эң башкы милдети - окуучунун окуу материалдарын канчалык деңгээлде 

түшүнгөндүгүн көзөмөлдөй алуусуна колдоо көрсөтүү, анын мурда билген билимдери 

менен жаңы билимдеринин ортосуна көпүрө куруу. 

Жыйынтыктап айтканда, кеп ишмердүүлүгүн калыптандырууда окуучулардын  

ишмердүүлүгүнүн психологиялык жана педагогикалык, физиологиялык негиздерине 

таянуу менен эффективдүү натыйжаларын жаратуу керек.  
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