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Киришүү. Жаңы инновациялык технологияларды колдонуп, окутуу 

каражаттарын бүгүнкү күндүн талабына ылайык өзгөртүү керектиги каралган. Ар бир 

окуу жайы үчүн инновациялык технологиялык ишмердүүлүк азыркы учурдун негизги 

компоненттеринин бири болуп эсептелет. 

Чындыгында, инновациялык ишмердүүлүк окуу жайларда мугалимдер арасында 

атаандаштыкты жаратып, өзүн-өзү өркүндөтүүгө жол ачат жана келечек муундарынын, 

жеке инсан катары калыптануусуна негиз болуп берет. Ошондуктан мугалимдердин 

илимий- усулдук иштери менен инновациялык иштери үзгүлтүксүз байланышта 

болуусу абзел[1]. 

Билим берүүдөгү инновациянын төмөндөгүдөй түрлөрү бар: 
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1. Жалпы усулдук инновация- багытка педагогикалык практикага өзгөчөлөнгөн, 

жаратылышы боюнча универсалдуу б.а. ар бир предмет үчүн колдонууга ыңгайлуу 

болгон педагогикалык технологияларды колдонуу. Мисалы, окуучулар үчүн 

өркүндөтүүчү маселелерди иштеп чыгуу, проекттердин үстүнөн иштөө ж.б. 

2. Административдик инновация- билим берүү чөйрөсүндөгү ар бир субъекттин 

жигердүү иштеши үчүн жетекчилер тарабынан кабыл алынган бирдиктүү чечим. 

3. Идеологиялык инновация- инновация таанып билүүнүн жаңылануусу болуп, бардык 

инновациялардын негизин түзөт, анткени эмне керек экенин билбей туруп 

жаңыланууга кирише албайт эмеспизби.  

Инновацияны физика мугалиминин окуу процессинде колдонуусу эң оболу бул 

процесстин ийгиликтүү ишке ашуусу, мугалимдин ар тармакта өзүн-өзү өркүндөтүүсү, 

жаңы маалымат технологияларын окуу процессинде колдонуу, сабакта локалдык 

түйүндү, интерактивдүү досканы пайдалануу жана мугалимдин өздүк сайтын түзүү 

болуп саналат.  

Изилдөөнүн максаты: Жогорку окуу жайларында физики сабагын окутуудагы 

жаңы инновациялык технологияларды дистанттык негизде окуган студенттер үчүн 

колдонуу. 

Изилдөөнүн предмети: Физика сабагын окутуудагы компьютердик моделдерди 

колдонуу жана аларды жүргүзүү процесси.  

Изилдөөнүн негизги милдеттери: 

 физикалык билим берүүдөгү инновациялык технологиялардын ролун жана милдетин 

учурдун талабына ылайык аныктоо; 

 орто жана жогорку окуу жайларында физикалык эксперименттерди жүргүзүүнүн 

жалпы абалын жана проблемаларын талдоо; 

 орто жана жогорку окуу жайларында физикалык эксперименттерди  өткөрүүнүн 

компьютердик моделдерин жана анимацияларын түзүү; 

 физикалык эксперименттерде компьютердик инновациялык технологияларды 

пайдалануу; 

Теманын актуалдуулугу.  Кыргыз Республикасы мамлекеттик өз алдынчалыкка 

ээ болуп, өзүнүн социалдык-экономикалык саясатын жүргүзө баштагандыгына ылайык, 

өлкөдө билим берүүнүн максаты, мазмуну да  өзгөрдү, жаңыланды.  

Компьютердик технологиялардын өтө тездик менен өнүгүүсү, бүгүнкү күндө 

мектептеги билим берүү системасынын өнүгүү этабында бүтүрүүчүлөрдөн өз алдынча, 

эркин ой жүгүртө алган окуучуларды күтүүдө. Бул технологияларды колдонуу физика 

сабагын окутууда, ошондой эле маселени чечүү жолдорун издөөдө жана окуучулардын 

таанып билүүдөгү кызыгуусун арттырууда, алардын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн 

өркүндөтүүдө чоң роль ойнойт. 

Компьютердик ыкмаларды колдонуу менен өзгөчөлөнгөн окуу процессинин 

негизин окуучу түзөт жана ал өзүнүн жеке жөндөмдүүлүгүнө, кызыгуусуна ылайык 

таанып биле алат. Мугалим менен окуучунун ортосунда «субъект» жана 

«субъективдүү» мамиле түзүлөт. Мугалим окуучунун өз алдынча иштөөсүндө дайыма 

кеңешчи, жардамчы, активдүүлүктү баалоочу ролду ойнойт.  

Окутуунун мындай системасы эки түрдөгү ишмердүүлүктөн турат: өз алдынча 

жана үйрөтүүчү.  

 Биринчи түргө окуучулар менен компьютердин ортосунда тыгыз байланыш мүнөздүү. 

Компьютер үйрөнүүчүлөр үчүн атайын иштелген маселени аныктайт жана аны 

баалайт, керек учурда көмөк көрсөтөт. Бул учурда окуу процесси мугалимсиз ишке 

ашат.  

 Экинчи түрдө, компьютер менен үйрөнүүчү эмес педагогдун карым-катнашы 

мүнөздөлөт. Окуу процессин башкарууда компьютер мугалим үчүн: текшерүү 

жумуштарын (каталарын оңдоо жана кеткен убакытты эсепке алуу менен) текшерүү, 
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чогулган маалыматтарды жыйнап, бир эле маселени чечүүдөгү окуучулардын 

көрсөткүчтөрүн салыштырууда (бир эле окуучунун белгилүү бир убакыт ичиндеги 

жетишүү көрсөткүчтөрүн)  жардам берет. 

Ошондой эле ал ар кайсы үйрөнүүчү үчүн бирдиктүү кеңештерди бере алат. 

Айрыкча, мындай окутуу класстагы ар бир окуучу компьютер менен камсыз болбогон 

учурда, окутуунун калыптанган түрүндөгү окуу куралдары жана окуу каражаттары 

катары кызмат кылат. Физика курсун окутууда компьютер жаңы теманы өтүүдө, 

бышыктоодо, кайталоодо жана текшерүүдө колдонулат. 

Компьютердик технология маалыматтык технологияны ишке ашыруунун эң бир 

ийкемдүү каражаты. Окутуунун технологиясы билим берүүнүн максатына жетүүнүн 

методу, каражаты, уюштуруу формасы жана жыйынтыктоо сыяктуу элементтерди өз 

ичине камтыйт. Окуутууда компьютердик технологияны колдонуу төмөнкүлөрдү ишке 

ашырууга мүмкүндүк берет: 

 окуучунун билим алуу ишмердигин активдештирет; 

 окуучунун оюун дифференцирлеп, билим алууну жекелештирет; 

 окуучуларды билимди моделдештирүүгө жана өз алдынчалыкка үйрөтөт; 

 ар кандай окуу каражаттарын, билимдердин булагын комплекстүү пайдаланууга 

көнүктүрөт; 

 компьютердин жардамы менен өз билимин текшерүүгө, кетирген каталарын 

аныктоого жана аларды жоюунун жолун издөөгө көнүгүшөт. 

Компьютерди физика сабагында колдонуунун артыкчылктары болуп, бир эле 

маалыматты бир канча жолу көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон электрондук 

колдонмо болгондуктан, окуучунун маалыматты ар түрдүү (тексттик, графикалык), 

сабактын каалаган учурунда ар кандай өлчөмдө кабыл алуусуна шарт түзөт. 

Электрондук колдонмо өз ичине белгилүү маалыматты камтыган бир канча 

слайддардан турат. Ар бир слайд маалыматтын бир бөлүгүн камтыйт жана кийинки 

айтылуучу ой экинчи слайдка жазылат. Айтылуучу ойдун татаалданышына ылайык ар 

бир кийинки слайд көбүрөөк маалыматты бере алат жана окуучунун ой жүгүртүүсүндө 

кандайдыр бир образдын жаралышына жардам берет. Электрондук колдонмо менен 

катар практикалык жумуштарды аткаруу эффективдүү жыйынтык алууга өбөлгө түзөт. 

Окуу процессинде электрондук окуу колдонмосун пайдалануу, эстеп калуу жана ар 

түрдүү татаалдыктагы материалды чагылдырууда, эстин бардык бөлүгүн толук 

колдонууга түрткү болот. Компьютердик моделдерди түзүүдө Flash технологиясы 

колдонулат.  

Flash технологиясы 1990- жылдардын ортосунда пайда болгон жана Интернетте  

пайдалануучу программа. Бул технология браузерге флеш- плейер аттуу атайын 

программаны (плагин) тургузуу жолу менен  иштейт. Веб-баракчалардын дизайны 

(көркөмү) биринчи мааниге ээ болуп, флеш-анимациялар, аны ишке ашырууда 

эффективдүү курал болуп эсептелет. Флеш-роликтер окутуучу программалардын 

элементтерин иштеп чыгууда, жарнактарды түзүүдө, колдонуучунун интерфейсинин 

интерактивдүүлүгүн жогорулатууда активдүү колдонулат. Flash технологиясында 

графиканын интерактивдүүлүгү жана динамикалуулугу ECMAScript 262 стандартынын 

негизинде ActionScript программалоо тилин колдонуу менен камсыздалат. 

Документтин  обьектүү модели менен бирге,  бул программалоо тили колдонуучунун 

интерфейсинин жогорку интерактивдүүлүгүн камсыздайт. 

Акыркы жылдары flash- технологиясынын актуалдуулугу артта калды деген 

ойлор таркала баштады. Бул биринчи кезекте, кээ бир мобилдүү платформаларда  flash- 

роликтерди ойнотууну колдоонудан баш тартуу менен байланыштуу.  

Flash-технологиясына альтернатива болуп, бириккен HTML түшүнүгүнун 

спецификалуу жыйындысы болуп эсептелинет. Чындыгында, аларда браузердин 

стандарттуу мүмкүнчүлүктөрүн негизинде ишке ашкан жөнөкөй анимацияларды ишке 

ашыруу мүмкүнчүлүктөрү пайда болгондугунда. Flash технологиясынын  ээси Adobe 
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компаниясы, HTML  мүмкүнчүлүктөрү менен реализациаланган анимациялар үчүн 

Adobe Edge жаңы шайманын (инструмент)  иштеп чыкты. Flash чѳйрѳсүндѳ 

программалоонун негизги элементтери. ActionScript — бул JavaScript  сыяктуу эле 

ЕСМА-262 стандартына негизделген объектке-түздөлгөн интерпретациялануучу 

типтеги тил. ActionScript,  Flash чөйрөсү үчүн клиптерди башкаруу жана алардын 

интерактивдүүлүн эффективдүү ишке ашыруучу программалар менен аткарылат. 

Actions панели ActionScript коддорун түзүү үчүн колдонулат 1- сүрөт.  Анын оң 

жагында код жазуу үчүн оңдоо терезече жайгашкан.  

Actions панелинин сол жак бөлүгүндө  ActionScript кодунун каалаган элементин 

тандап алуу мүмкүн болгон меню жайгашкан. Тилдин элементтери иерархиялык түрдө 

же аткарылган функциялардан турган папкалардан турат. Тилдин элементтеринин 

бардык тизмесин алфавиттик катарда Index  папкасын ачуу  менен ишке ашырса 

болот[3]. ActionScript иштеп чыгуу чөйрөсү кодду жыйынтыктоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

Программист объекттин атын жазып, чекит койгон учурда (усулдарга жана касиеттерге  

мүмкүнчүлүк), курсордун жанында  объекттин класстарынын  бардык касиеттери жана 

окуялары тууралуу бардык кийирилген усулдардын тизмесинен турган  атайын 

терезече пайда болот.  

 
1- сүрөт. Actions  панелинин көрүнүшү 

Алардын ичинен керектүү элементти тандап алуу менен, чычканчанын 

клавишасын эки жолу басып же Tab кнопкасын басканда элемент автоматтык түрдө 

кодко кошулат 2-сүрөт.  

 
2-сүрѳт. с_mc усулдун тизмеси 

 

Сүрөттө көрсөтүлгөн узун тизмени жылдыруу үчүн, усулдун же касиеттин  бир 

нече тамгаларын терүү жетиштүү. Тизме автоматтык түрдө жылат жана биринчи туура 

келген усул белгиленет. Кодду жыйынтыктоо устасы активизиция болуусу үчүн, 

идентификатор атайын  суффикстерден туруусу керек. Ал суффикс  обьект кайсы 

класска тиешелүү экендигин көрсөтөт. Суффикстер аталган атайын сызуу символунун 

жардамында  айырмаланып турат. _mc суффикси, мисалы  s1_mc  клиптин түрүнүн  

идентификаторы болуп эсептелет. _btn  суффикси болсо, мисалы  b_btn   кнопка 

түрүнүн идентификаторы болуп эсептелет. Мисал катары эки эселенген маятниктин 

кыймылы ActionScript чөйрөсүндө түзүлгөн 3-сүрөт. 
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3-сүрөт. Эки эселенген маятник 

 

Корутунду: Компьютердик маалымат технологиялары үйрөтүүнүн, пикир 

алышуунун, пландоо жана текшерүүнүн б.а. билим берүүнү жана окуу процессин 

уюштурууда негизги кызматчы ролду ойнойт. Биз жогоруда билим берүү 

процессинде жаңы инновациялык технологияларды колдонуп,  окутуу каражаттарын 

бүгүнкү күндүн талабына ылайык өзгөртүү керек экендигине ынандык. Ар бир окуу 

жайы үчүн инновациялык технологиялык ишмердүүлүк азыркы учурдун негизги 

компоненттердин бири болуп эсептелет. 
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