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ОКУТУУДА ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН  

УЧУРДАГЫ МАСЕЛЕЛЕРИ  

 

Макалада окутуу процессинде заманбап технологиялар учурда кандай максатта 

жана кандай заманбап технологиялар колдонулуп жаткандыгы жөнүндө сөз болот. 

Заманбап, жаңы информациялык технологияларды сабактын максатына багыттап, 

сабактын бардык этаптарында колдонуу мүмкүн. Учурда окутуу процессинде 

колдонулуп жаткан заманбап технологиялары - булут технологияларынын 

мүмкүнчүлүктөрү жана жетишпеген жактары каралган. Студенттердин кесиптик 

жана маалыматтык компетенттүүлүгүн калыптандырууда заманбап 

технологиялардын ролу абдан чоң. Google.Documents, Таблица, Презентация жана 

Форма сервистеринин документтер, таблицалар, презентациялар жана форма менен 

иштөөдөгү мүмкүнчүлүктөрү кенен ачылып көрсөтүлгөн.  
 

Ачкыч сөздөр: булут технологиялары, заманбап информациялык технологиялар, 

окутуунун сапаты, компетенттүүлүк мамиле, кесиптик компетенттүүлүк. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

 

В статье обосновывается актуальность использования новых информационных 

технологий в обучении. Современные информационные технологии может быть 

использованы на всех этапах урока. В настоящее время в процессе обучения 

используется облачные технологии. Рассматриваются преимущества и недостатки 

использования облачных технологий. Новые современные технологии играют большую 

роль в формировании информационных и профессиональных компетентности 

студентов. Описываются возможности Google приложений (Документы, Таблицы, 

Презентация, Форма) для работы с документами, таблицами, презентациями и для 

мониторинга знаний студентов. 
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The article substantiates the relevance of the use of new information technologies in 

education. Modern information technology can be used at all stages of the lesson. Currently, 

cloud technologies are used in the learning process. The advantages and disadvantages of 

using cloud technologies are considered. New modern technologies play an important role in 

the formation of students' informational and professional competence. It describes the 

capabilities of Google applications (Documents, Tables, Presentation, Forms) for working 

with documents, spreadsheets, presentations and for monitoring students' knowledge. 

 

Key words: cloud technologies, new modern information technologies, individual tasks, 

quality of teaching, competence-based approach, professional competencies. 

 

Бүгүнкү күндөгү информациялык технологиялардын күндөн күнгө жаңылануусу 

окуу процессин заманбап технологиялардын жардамында жүргүзүүнү талап кылып 

жатат. Коомдун жана экономиканын терең билимге, кесиптик көндүмдөргө гана эмес, 

анык бир инсандык сапаттарга ээ болгон адистерге муктаждыгы, билим берүү 

системасындагы өзгөрүүлөр жана аппараттык жана программалык каражаттардын 

күнүгө жаңыланышы студенттерге компетенттүүлүк мамиледе сабактарды уюштуруу, 

заманбап технологияларды окуу процессинде колдонуу зарылдыгына алып келди. 

Учурда окутуу студенттин билиминин деңгээлине эмес, анын бар билимине таянып, ар 

кандай татаалдыктагы проблемаларды чечүү жөндөмдүүлүгүнө, алынган билимдерди 

практикада колдоно алуу жөндөмдүүлүгүнө, анын личностук потенциалынын 

өнүгүшүнө, проблемаларды өз алдынча чечүү тажрыйбасына ээ болгондугуна басым 

жасоо керектигин шарттап жатат [1].  

Азыркы учурда студенттерди өз алдынча иштей алууга көнүктүрүү үчүн заманбап 

окутуу каражаттарынын негизги талаптарын бүлүп көрсөтүү керек, башкача айтканда, 

электрондук окутуу каражаттарын колдонууда жөнөкөй, маалыматтуу, көрсөтмөлүү, 

предметти өздөштүрүүдө мотивацияны күчөтүүчү, толук билим алууга умтулган 

баардык каалоочуларга жеткиликтүү, жогорку класстагы адистерди даярдоодону 

камсыз кыла турган болуусу керек жана ошондой эле заманбап информациялалык 

каражаттарды жана жаңы информациялык технологияларды кеңири колдонуу керек. 

Учурда заманбап программалар, каражаттар, технологиялар абдан көп. Алардын 

ичинен булут технологиялары көп колдонула баштады. Булут технологияларын 

окутууда колдонуунун актуалдуулугу көптөгөн факторлорго негизделген. Учурда 

цифралык мейкиндиктин дүркүрөп өнүгүүсү менен коомдо кээ бир проблемаларды 

чечилди деп айтууга болбойт. Анткени бүгүнкү күндө ар бир адам ишинде, үйүндө 

компьютер, ноутбук, планшет, мобилдик телефон менен камсыз болгон деп айтсак 

болот. Бирок ошого карабастан ушул нерселердин арасында ар дайым файлдарды 

ташууда, документтерди ачууда жана редактирлөөдө, компьютердеги катуу дисктин же 

флеш-картанын көлөмүнүн чектелиши, программалык каражаттардын шайкештиги 

жана программалык каражаттарга лицензиянын болушу сыяктуу проблемалар болуп 

келген. Жогоруда аталган проблемаларды булут технологияларынын жардамында 

чечүүгө боло тургандыгына токтолобуз. 

Булут технологиялары – заманбап маалыматтык технологиялардын 

перспективдүү өнүгүү багыттарынын бири. “Булут” технологияларынын негизги 

концепциясы, маалымат сервердик каражаттардын жардамында иштелип чыгат жана 

сакталат, ал эми берилгендердин жыйынтыгы колдонуучуларга браузер аркылуу 

берилет [4].  

Булут технологияларын студенттердин окуу иштерин уюштурууда колдонуу окуу 

процессинде жеке жана инсандык мотивдерди активдештирүүгө, заманбап окутуу 

методдорун эффективдүү реализациялоого мүмкүндүк берет.  

Булут технологиялары – бул интернет тармагындагы берилгендерди: текстик 

документтерди, таблицаларды, презентацияларды, графикалык обьектерди түзүүгө, 
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өзгөртүүгө, сактоого жана аларды башка коллегалары, жоро-жолдоштору менен 

бөлүшүүгө мүмкүн болгон электрондук сактоочу жай.  

Булут технологияларынын мүмкүнчүлүктөрү абдан кеңири. Эң негизгиси 

окутуучу менен студенттердин ишмердүүлүгүн биргеликте уюштурууга болот. Ыкчам 

маалыматтарды басып чыгарууда жана пайдаланууда сервистин  бардык 

колдонуучулар үчүн жеткиликтүүлүгү, студенттерди өз алдынча иштерин аткаруу, 

проектерди түзүү, акыркы жыйынтыктар катары тапшырмаларды аткаруу процессин 

текшерүү жана ушул сыяктуу көптөгөн аракеттерди ишке ашыруусу бул 

технологиянын негизги өзгөчөлүгү болуп эсептелет [5].  

Булут технологияларын колдонуунун маңызын төмөнкүлөрдөн көрүүгө болот: 

- интернетте өзүбүздүн компьютерибизде жок программалардан колдоно алабыз; 

- акысыз же акы төлөп программалардан пайдалануу өз муктаждыгыбызга жараша 

жүргүзүлөт; 

- маалыматтарды өз ара бири-бири менен байланышкан Интернет серверлериндеги 

“булутта” сактоого болот. Студенттерге өз алдынча иштердин тапшырмаларын 

алардын компьютерлерине жөнөтүп, канчалык деңгээлде аткаргандыгын тармактан эле 

текшерип алууга болот. 

- Сабакта Google Docs сервисинен колдонуу окутуучу менен студенттерге группалык 

проектерди аткарууну уюштурууга, документтерди, презентацияларды, сводный 

таблицаларды жана диаграммаларды биргеликте даярдоого, тармакка проектик 

иштеринин жыйынтыктарын жарыялоого, чаттарды, форумдарды жана 

видеоконференцияларды уюштурууга мүмкүндүк берет. Google приложениелерин 

жүктөө үчүн Интернет серверлеринин биринен пайдалансак болот. 

 
1 – сүрөт. Google Docs сервисин жүктөө терезеси. 

 

Адрестик жолчого Google. documents деп жазабыз. Анда төмөнкү терезе ачылат мындан 

Открыть Google Документы ссылкасына басып, документ түзүп ишти баштасак болот.  

 

 
 

2-сүрөт. Google Docs прилодениесинде документ түзүү терезеси. 
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Бул Google Документы приложениесинин көрүнүшү. Бул терезеден Пустой файл 

макетине бассак, кадимки офистик программаларда иштеткен граммасынын терезесине 

окшош терезе ачылат. Бул жерге биз жаңы документ түзүп, кааласак шаблондордон 

пайдаланып документ түзсөк болот. Түзүлгөн документ автоматтык түрдө булутка 

сакталып калат. Атайын файлды сактоо талап кылынбайт. Интернет жок болсо 

оффлайн режиминде да мурунку түзүлгөн документтер менен иштөөгө болот.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- сүрөт. Google Docs приложениесинин башка приложениелер менен иштөө терезеси. 

 

MS Office  программалык пакетининин программаларында кандай операцияларды 

аткарсак, Google documents сервисинде да ошондой операцияларды аткара алабыз жана 

кошумча совместный доступ – бир убакта бир канча колдонуучулар менен иштөө, 

маалыматты же файлдарды интернетке чыгаруу  мүмкүнчүлүктөрү кошулган [6]. 

Өзгөчөлөнгөн айырмасы биз түзгөн документтерди бир мезгилде бир канча 

колдонуучуга жөнөтүү жана өз ара бири-бирине комментарийлерди берүү аркылуу 

документ менен  бир убакта иштөө, баарлашуу, редактирлөө мүмкүнчүлүгү бар жана 

түзүлгөн документ сервисте автоматтык түрдө сакталат.  

Сервистин дагы бир эң сонун мүмкүнчүлүктөрүнүн бири студенттердин өздөрү, 

ата-энелери жөнүндө (аты, жөнү, курсу, группасы, ата-энесинин дареги, жашаган жери, 

байланыш үчүн телефону ж.у.с.) маалыматтарды алгыбыз келсе, компьютер аркылуу 

же web whatsApp аркылуу ишке ашырууга болот. Бул учурда маалыматтар дароо эле 

компьютердин экранына жайгашат, б.а. таблица автоматтык түрдө түзүлүп 

маалыматтар таблицага чагылдырылат. Таблицаны ошол эле сервистен печатка 

чыгарып алсак болот (1-2-таблица). 

Биз бул технологияны апробациялоо максатында ОшМУнун факультеттеринин 1-

курстарынын арасында информатика предмети боюнча олимпиаданы Google Forms 

сервисинде Форманын жардамында тестирлөөнү жүргүздүк. Ар бир тест тапшырып 

бүткөн студент жөнүндө маалымат жана анын алган баллынын жыйынтыгы дароо 

интерактивдүү доскада чагылдырылып турду.  

 

 
4-сүрөт. Google Forms приложениесинде тестин жыйынтыгы. 

 

Таблицада тест тапшырган датасы, күнү, сааты, аты, жөнү, алган баллы жана ар 

бир суроого кандай жооп бергендиги, туура жана туура эмес жооптору чагылдырылат. 
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Ал эми ар бир жооптун рейтинги  диаграммада көрсөтүлөт. Студент тест тапшырып 

бүткөн соң өзүнүн компьютеринен же телефонунан Просмотреть баллы ссылкасын 

басып кандай тапшыргандыгын көрсө болот.  

Биздин апробациябыз жакшы жыйынтык берди. Анткени студенттердин алган 

баллдары, алар кайсы суроолорго кандай жооп беришкендиги жөнүндө да 

маалыматтарды алса болот жана ал таблицада көрүнүп турат. Бардыгы ачык-айкын 

бурмалоого, оңдоого мүмкүн эмес. 

Ошондой эле студенттердин өз алдынча иштеринин ар бир этабы боюнча 

сурамжылоо жүргүзүүдө атайын терстирлөөчү форманы - Google Forms сервисинен 

колдонсок болот. 

Формага суроолорду жана жооптордун варианттарын кийирип, ар бир туура 

жоопту белгилеп, жоопко канча балл бериле тургандыгын көрсөтөбүз. Ар бир студент 

өз аккаунту менен кирип, суроолорго жооп берип, ошол эле убакта кайсы суроолорго 

туура жана туура эмес жооп бергендигин, өзүнүн алган баллын формадан көрө алат [7]. 

Эгерде окутуучу тарабынан тести бир жолу гана тапшыруу сунушталбаса, студент 

тестке бир канча жолу жооп берсе болот. Ушундай эле жолдор менен студенттердин өз 

алдынча аткарган иштерин да текшерип алсак болот жана бири – бирине текшертсек 

болот. Интернет жеткиликтүү болсо, логин жана пароль аркылуу Google documents 

приложениелери менен эффективдүү иштөөгө мүмкүнчүлүктөр абдан көп [8].  

Булут технологияларынын жетишкен жактары менен бирге анын кемчиликтерин 

да атоого болот. Бардык эле нерсени эки тараптуу кароо керек. Биздин түзгөн 

проектерибиз, сактаган маалыматтарыбыз серверде сакталгандыгында. Бул өз 

кезегинде бардык колдонуучулар үчүн ачык жана жеткиликтүү. Мындай учурда 

маалыматтарды жоготуп алуу коркунучу бар. Бирок бул проблеманы чечүү үчүн 

маалыматты өзүбүздүн электрондук почтабызга, флешкартага же дискке сактап алуу 

менен чечип алсак болот.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5 – сүрөт.  Google Forms приложениесинде тест түзүт терезеси. 

 

Жыйынтыктап айтсак, маалыматтарды сактоодо компьютердин катуу дискиндеги 

бош орундун болушу, компьютердин иш өндүрүмдүүлүгү сыяктуу проблемалар 

чечилет жана студенттердин билимдерин текшерүүдөгү убакыт үнөмдөлүп, маалымат 

топтоо бир заматта ишке ашат. Маалыматтардын бардыгы компьютердин катуу 

дискине эмес “булутка” (алыстатылган серверге) автоматтык түрдө сакталат.  

Булут технологияларын окуу процессинде колдонуу студенттердин предметке 

болгон кызыгууларын арттырып, тапшырмаларды ар бир студентке 

диференцирлештирип берүүгө, өз алдынча иштерин эффективдүү уюштурууга 

мүмкүнчүлүк түзүлөт.  
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