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Киришүү. Жогорку квалификациялуу техникалык багыттагы адистерди заманга 

жооп бере турган абалда даярдоо бүгүнкү күндө өлкөбүз үчүн актуалдуу проблема. 

Дүйнөлүк экономиканын өсүшү, маалыматтуулуктун чоң көлөмдүү болуусу бул 

орчундуу маселени дагы тереңдетүүдө. 

Окутуунун салттуу системасы өзүн-өзү актабай калган, анткени ЖОЖду бүтүргөн 

адистер бүгүнкү күндө орчундуу ситуацияларды анализдөө, аларды чечүүнүн жолдорун 

өз алдынча аныктоо жөндөмдүүлүгү төмөн, командада иштей албайт, өзүнүн ойун 

коллективге жеткире албайт жана мамиле кылууну начар жүргүзүшөт.  

Азыркы мезгилде ЖОЖдогу техникалык жана технология багытында адистерди 

даярдоодо окутуунун интерактивдүү формаларын жайылтуу негизги багыт. Ал 

методдорду жөндөмдүүлүк, тажрыйбалуулук менен колдонуу менен ЖОЖдо окуу-

уюштуруучулук маселелердин бир канчасын чече алмакбыз: окуу процессин 

окутуучунун башкаруу аракетине багындыруу; окуу жумушуна даяр студенттердей, 

даяр эмес студенттерди да активдүү катышуусун камсыздоо; окуу материалдарын 

өздөштүрүүдө үзгүлтүксүз текшерүүнү орнотуу; студенттин окуу, тануу 

ишмердүүлүгүн активдештирүү; студенттин креативдүү жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү; 

окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана ЖОЖдо окуу-тарбия процесстерин 

жакшыртуу ж.б. маселелерин чечүү.  

Изилдөөнүн актуалдуулугу: Техникалык адистерди салттуу окутуу системасы 

менен даярдоо азыркы учурдун талаптарына жооп бербейт. Базар экономикасы күчүнө 

кирүүсү менен илимдин техниканын өсүшү, жаңы инновациялык технологиялардын 

кириши жана дүйнөлүк экономиканын алга карай өсүүсү техникалык багыттагы 

адистерге карата суроо-талаптары жогорулагандыктан интерактивдуу окуу 

формаларын ЖОЖдорго кийирүү өтө актуалдуу маселе.  

Изилдөөнүн максаты: Жогорку окуу жайларда техникалык багытта адистерди 

даярдоодо окутуунун интерактивдүү формаларын колдонуу менен сабактын 

натийжалуулугун арттыруу жана окутуунун формаларынын өзгөчөлүктөрүн ачып 

көрсөтүү. 

Бүгүнкү күндө өлкөбүз үчүн коомдун керектөөсүн канааттандырган жогорку 

квалификациялуу техникалык багыттагы адистерди даярдоо маселеси актуалдуу. 

Дүйнөлүк экономиканын өсүшү менен адистерге болгон талаптардын тез алмашуусу, 

маалыматтуулуктун чоң көлөмдүү болуусу ЖОЖдун билим берүү системасынын 

окутуу процессинде ар кандай интерактивдүү методдорду жана формаларды 

колдонууга, өздөштүрүүгө мажбур кылууда. 

Салттуу окутууда, аудиторияда окутуучу жалпы техникалык предметтери боюнча 

бир канча маселелерди жана мисалдарды даяр түрдө студенттерге берет же 

тапшырмаларды көргөзөт ал эми студенттер суроолорго жооп берип, берилген 

тапшырманы аткарышат. Окутуучу көзөмөлдөп, багыт берип туруу менен гана 

чектелет. Сабактын аягында жалпы жыйынтык чыгарылып, бааланат. Окутуунун бул 

түрүндө жумуш берүүчүлөр талап кылган, даяр, ар тараптан өнүккөн компетенттүү 

адистерди даярдоо максатына жетпейт.  

Учурда ЖОЖдогу студенттерди даярдоодо окутуунун интерактивдүү 

формаларын жайылтуу негизги багыттын биринен. “Интерактивдүү” түшүнүгү англис 

тилинин “interact”  (“inter” – “өз ара”, “act” – “аракеттенүү”) сөзүнөн келип чыккан. 

Интерактивдүү окутуу билим берүү ишмердүүлүгүн уюштуруунун атайын формалары 

менен айкын, толук жана болжолдонгон  максаттарды өзүнө камтыйт. Мына ушундай 

максаттардын бири окутууда студенттин өзүнүн интеллектуалдык абалын, 

ийгиликтүүлүгүн сезүүсүнө ыңгайлуу шартты түзүүдө окутуу процессинин 

натыйжалуулугунан турат.  

Интерактивдүү окутуунун формаларын колдонуу киргизилгенден баштап  

теориялык пландагы интерактивдүү окутуу, окутуунун концепциясын жана 
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технологиясын иштеп чыгуу максаты катары каралат деген түшүнүк өзгөргөн. Баса 

белгилеп кетүүчү нерсе бул методдун өнүгүшү педагогикалык  практикада социалдык, 

жүрүм-турум көнүгүүлөрүн калыптандыруу иш-аракеттеринде имитациалык жана 

башкаруу оюндарынын кеңири колдонулуш жолу аркылуу калыптанган. Оюн 

формасынын анын ичинен иштиктүү оюндун таралышы менен XX кылымдын 80-

жылдарында интерактивдүү окутуу популярдуулуктун (белгилүүлүктүн) жаңы 

кадамында болгон.    

Жогорудагылар менен катар интерактивдүү окутуунун кемчиликтер да бар:  

 интерактивдүү окутуунун методдорун жана формаларын колдонууда теориялык 

негизинин канааттандырарлык иштелбегендиги; 

 ЖОЖда интерактивдүү окутууну кийирүүдө усулдардын жетишсиздиги; 

 салттуу басылмага шайкеш келген окутуунун интерактивдүү методдорунун, 

каражаттарынын жана ар кандай формаларынын комплекстүү колдонуунун жоктугу;  

 окутуучулардын толук кандуу киришпөөсү. 

ЖОЖдо окуу процессинде интерактивдүү методдорду колдонуу окутуунун жалпы 

дидактикалык жана А.А. Балаев [1] сунуштаган атайын принциптерине таянат: 

 Студенттердин жана сабактын темасынын даярдыгын эске алуу менен 

окутуунун методун жана мазмунун ортосундагы тең салмактуулук принциби. 

 Моделдөө принциби. Окуу процессинин моделине окуу планы камтылат, анда 

окутуунун методу, максаты, милдети, каражаттары, сабактын түрү, чагылдырылат жана 

окутуунун жүрүшүндө студенттер аткаруучу тапшырмалар, суроолор түзүлөт. 

 Баштоодогу текшерүү принциби. Студенттердин сабакка даярдыгынын 

абалына, алардын кызыгуусунун пайда болуусуна, билимин жогорулатуудагы 

керектөөгө багыттоо менен окуу процессин даярдоо.  

 Окутуунун методу жана мазмунунун максаттарынын дал келүүчүлүк 

принциби. Окутуунун максатына натыйжалуу жетүү үчүн окутуучу студенттердин 

ишмердүүлүгүнө дал келген так темаларды, тапшырмаларды тандоосу, даярдоосу.  

 Проблемалуулук принциби. Бул принцип А.М. Матюшкиндин
 

[3] “сабактын 

проблемалуу түзүлүшү гана окутуунун максатына жетүүгө кепилдик болот” - деген   

оюн далилдейт. 

 “Негативдүү тажрыйба” принциби. Ишмердүүлүктөгү ар кандай ситуациядагы 

каталарды билим, ык, көндүмдөрдү калыптандырууга, анализдөөгө, баа берүүгө окутуу. 

 “Жеңилден татаалга карай” принциби. Материалдардын, тапшырмалардын 

жеңил түзүлүштөн татаал тапшырмаларга өтүүсү.  

 Үзгүлтүксүз жаңылоо же жаңыртуу принциби. Окуу процессинде жаңы 

элементтерди, сабактын түзүлүшүн, методикасын жаңылоо, маалыматтулукту 

камсыздоо аркылуу студенттердин кызыгуусун ойготуу.  

 Коллективдүү ишмердүүлүктү уюштуруу принциби. Ар кандай иштиктүү 

оюндарды пайдалануу менен проблемалык жагдайларды, ситуацияларды коллектив 

(группа) аркылуу чечүүгө калыптандыруу. 

 Окутуунун алдыга өтүү (озуп кетүү) принциби. Окутуу шартында билим, ык, 

көндүмдөрдү турмушка ашырууда студенттин өзүнүн күчүнө ишенимдүүлүгүнүн 

негизин түзүү. 

 Диагностикалоо принциби. Сабактын натыйжалуулүгүнүн студенттердин өз 

алдынча болжолдуу текшерүүсү. 

 Окуу убактысын үнөмдөө принциби. Билим, ык, көндүмдөрдү калыптандырууда 

убакыты үнөмдүү пайдалануу. 

 Чыгуудагы текшерүү принциби. Текшерүүчү практикалык, проблемалуу 

тапшырмаларды жана ситуацияларды жеке жана группага колдонуу. 

Биздин ЖОЖдор илимдин, техниканын жана өндүрүштүн ар кандай 

областарында адистерди даярдашат бирок, окутууда жогорку аталган принциптер 
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колдонулбай калат. Ал эми учурдун шарты жаш адистерге жаңы талаптарды коюу 

менен төмөндөгү көрсөткүчтөрдү канааттандыруусу керек: 

кандай адис болуусу керек деген суроого – жаңы идеяларды издөөгө, аны 

өнүктүрүүгө багытталган, кесиптик ишмердүүлүктүн шарттарынын алмашуусуна тез 

адаптацияланган жана ар кандай жагдайларда чечим кабыл алууга даяр болгон; 

 адамдар менен натыйжалуу мамиле кылуу, коллектив менен бир командада 

иштей алуу, өзүнүн, коллективдин кызыкчылыгын коргоо менен алдыдагы 

тапшырмаларды чогуу чечүү жөндөмүнө ээ болгон адис болуш керек. 

Бүгүнкү күндөгү салттуу окутуунун негизги кемчиликтери студенттердин бири-

биринин артында отуруп, окутуучунун айткандарын жасоо менен гана чектелгендиги, 

бул формада маалыматтарды кабыл алуунун пассивдүүлүгү жогорулайт. Мындай 

окутууда келечектеги адистердин кесиптешинин артында отуруп, семинарларга 

катышуу, өзүнүн пикирин айтуу ж.б. мүмкүнчүлүктөрүнө чек коѐт. Техника багытында 

даярдалган адистердин арасында профессионалдык жагынан жогору деңгээлде даяр 

болгону менен командада иштей албай, өзүнүн ойун коллективге жеткизе албай жана 

мамиле кылууну билбегендиктен учур чакта жумушсуз калгандар көп кездешет. 

Заманбап билим берүүдө окутуунун интерактивдүү методдорун кеңири 

колдонууда бир гана профессионалдуулук билимин канааттандырбастан оратордук 

жөндөмдүүлүгүн, кыялдануунун тереңдигин, чыгармачылык менен чечим кабыл 

алуусун үйрөтөт, ошону менен бирге окутуучудан чыгармачылык потенциалдуулукту 

талап кылат. Жогорудагы алынган материалдардын жыйынтыгы окутуунун 

интерактивдүү технологиялары: 

 окутуу процессиндеги окутуунун жогорку деңгээлин; 

 “Активдүүлүккө мажбурлоо” – окуп жаткандардын ойлоосун жана ишмердүүлүгүн 

активдештирүүсүн; 

 билим алуучулардын чыгармачылык мүнөзүндө жогорку эмоционалдуулуктун 

камтылуусун; 

 окутуучу менен окуучунун өз ара аракетте болуусун; 

 окутуу процессинде мамиленин натыйжалуу болуу көндүмдөрүн калыптандыруу; 

 өзүнүн көз карашын так, даана жеткире билүү, аргументтөө ык, көндүмдөрдү 

өнүктүрүү;  

 татаал ситуацияларды анализдөө, алардын негизги жана андан кийинки даражадагы 

келип чыгуу себептерин бөлүп алуу менен чечүүнүн ар кандай жолдорун, 

каражаттарын табуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү; 

 ойлоо, эс жана көңүл буруу процесстеринин калыптануу максаттарга жетүүсүн 

шарттайт. 

Интерактивдүү окутуунун артыкчылыктары: 

 окуучу жаңы материалдарды угуучу катарында гана эмес окуу процессинин 

активдүү катышуучусу катарында өздөштүрөт; 

 маалыматтарды жаңы технологиялар, техникалык каражаттар менен иштетүү 

көндүмдөрүн калыптандырат; 

 алынган маалыматтардын актуалдуудугун камсыздайт; 

 ийилчектиктүүлүк жана жеткиликтүүлүк пайда болот; 

 электрондук тестерди колдонуу формасында окутуунун административдүүлүгүн 

камсыз кылат; 

 студент менен окутуучунун дайыма байланышта болуусуна мүмкүнчүлүк болот.  

А.М. Смолкин [3] ЖОЖдордо окутуунун интерактивдүү методдорун имитациялуу 

жана имитациялуу эмес деп классификациялайт. Бул методдорго дискуссия, 

көргөзмөлүүлүк менен иштөө, “мээнин чабуулу”, проблемалуу лекция, 

кинофильмдерди көрүү, талкуулоо, проблемалуу макалаларды талкууга алуу ж.б. 

кошууга болот.  
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Имитациялуу метод оюн жана оюн эмес түрүндө болот. Иштиктүү оюндарды 

уюштуруу, долбоорлоо ж.б. оюн түрүнө кирсе, конкреттүү ситуацияларды анализдөө, 

ситуацияда берилген тапшырмаларды чечүү ж.б. экинчи түрүн толуктайт. 

Аталган методдор бир канча функцияларды өзүнө камтыйт. Мисалы, конкреттүү 

ситуацияны анализдөө кеминде үч кадамдан турат: 

1) жаңы билимдерди бышыктоо (лекцияда алынган); 

2) бир канча кесиптик методдорду көрсөтүү; 

3) билим, тажрыйбаларды алмашууну активдештирүү. 

Ошондой эле окуу процессинин төрт түйүнүн белгилөөгө болот: 

1) окуу маалыматтарын маалымдоо (билимди толуктоо милдети); 

2) кесиптик ык, көндүмдөрдү калыптандыруу; 

3) билим, тажрыйба алмашууну өздөштүрүүнү активдештирүү; 

4) окутуунун жыйынтыгын текшерүү. 

Окуу маалыматтарын маалымдоо – бул окутуунун лекция формасын өтүүдө 

колдонулат жана төмөнкү дидактикалык маселелерди чечет. 

 туура эмес стереотиптерди бузуу; 

 ойлоо ишмердүүлүгүн активдештирүү менен өз алдынча изденүүгө кызыктыруу, 

үндөө, козгоо (түртүү); 

 теориялык деңгээлден билимдерди колдонуу этабына өтүүгө жардам көрсөтүү ж.б. 

Мына ушул маселелерди чечүүдө окутуунун лекция, практика, лаборатория ж.б. 

формаларында: 

 аңгемелешүү же аудитория менен диалог; 

 дискуссия; 

 кайра байланыш технологиясын колдонуу; 

 “мээнин чабуулу” элементин колдонуу; 

 микроситуацияларды талкуу; 

 консультация берүү; 

 группалык консультация, “пресс-конференция”; 

 программаланган консультация ж.б. интерактивдүү методдорун колдонууга болот. 

Кесиптик ык, көндүмдөрдү калыптандырууда: 

 маалымат менен иштөө методдорун калыптандыруу; 

 анализдөө жана корутундуу чыгаруу; 

 чечимдерди кабыл алуу,  ишке ашыруу; 

 талкууда аргументтер менен коргоо; 

 өз ара аркеттенүү, башкаруу ж.б. маселелерди чечүү каралат.  

Билим, тажрыйба алмашууну өздөштүрүүнү активдештирүүгө: 

 жөнөтүлгөн ишканадагы стажировка; 

 тематикалык жыйналыштарга баруу; 

 тематикалык талкуулоо ж.б. 

Окутуунун жыйынтыгын текшерүү менен төмөндөгүлөргө жетишсе болот: 

 алган билимдер менен алдыга чыгуу,  

 практикалык маселерди чечүүдө колдонуу ыгы, 

 өз алдынча анализдөө жана жыйынтык чыгаруу, 

 жеке билимин өркүндөтүүдө өзүн-өзү баалоо, текшерүү, 

 алган билимдерди кесиптик ишмердүүлүктө пайдаланууга өтүүнү уюштуруу. 

Бул текшерүү бөлүмүндө төмөндөгү методдор колдонулат: 

 тестирлөө; 

 программаланган текшерүү; 

 аңгемелешүүнүн жыйынтыгы; 

 реферат, долбоор иштеп чыгуу ж.б. текшерүү методдору. 

Жогорудагы аталган методдордун баардык түрүн окутуу процессинин ар кандай 

этаптарында колдонууго болот. 
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Биринчи этап – баштапкы билимдерди алууда проблемалуу лекцияны, 

эвристикалык аңгемелешүүнү, окуу дискуссиясын ж.б. колдонууга болот.  

Экинчи этап – билимдерди текшерүүдө (бышыктоодо) тестирлөө, коллективдик 

ойлондуруу ишмердүүлүктөрүн ж.б. уюштуруу. 

Үчүнчү этап – билимдин негизинде кесиптик ык, көндүмдөрдүн калыптануусун 

жана чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүдө оюн жана оюн эмес методдорун 

колдонулушу мүмкүн. 

Имитациялуу методдорду колдонуу менен катар эле имитациялуу эмес методдор 

да колдонулат, алар: 

 өндүрүш маселелерин ордунда (цехте, ишканада) чечүү; 

 чыныгы объекте группалык оюндарды долбоорлоо; 

 конкреттүү жумуш материалдарын анализдөө (документтер, долбоорлор ж.б.); 

 жумуш ордунда жана кызмат ордунда стажировкада болуу;  

 атайын тапшармаларды бир мезгилде окуу жана тажрыйба максаттарында, 

аналитикалык мүнөздө (изилдөө, консультация ж.б.) аткаруу. 

Окутуу методдорун тандоо төмөндөгү шарттардан көз каранды: 

 окутулуучу матераилдардын мазмуну; 

 адистерди даярдоодогу жалпы милдет; 

 убакыт; 

 студенттердин курамынын өзгөчөлүгү, окуу каражаттары. 

Техникалык жана технология багытындагы адистерди даярдоодо окутуучунун 

интерактивдүү методдорун жөндөмдүүлүк, тажрыйбалуулук менен колдоно алсак бир 

эле убакытта төмөндөгү аталган окуу-уюштуруучулук маселелердин бир канчасын 

чечсе болот: 

 окуу процессин окутуучунун башкаруу аракетине багындыруу; 

 окуу жумушуна даяр студенттердей, даяр эмес студенттерди да активдүү 

катышуусун камсыздоо; 

 окуу материалдарын өздөштүрүүдө үзгүлтүксүз текшерүүнү орнотуу; 

 студенттин окуу, тануу ишмердигин активдештирүү; 

 студенттин креативдүү жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү; 

 окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуу; 

 ЖОЖдо окуу-тарбия процесстерин жакшыртуу ж.б. маселелерин чечүүгө 

мүмкүнчүлүк түзө алабыз. 

Жыйынтыктоо. Ар тараптан өнүккөн, даяр, компетенттүү адистерди даярдоо 

проблемасы бүгүнкү күндүн гана эмес эртеңки күндүн да өзөктүү  маселелеринин  

биринен экендигине макаланы жазууда ынануу менен биз изилдеген изилдөө, 

сунуштаган чечүүнүн жолдору менен эле бул  маселе чечилди деген жыйынтыкты 

айтуудан алыспыз. Жүргүзгөн изилдөөлөр, айтылган сунуштар, ой-пикирлер маселенин 

чечилүүсүнүн бир бөлүгүн гана түзөт.  

Макаланын жыйынтыктарына таянуу менен жалпы техникалык предметтерин 

үйрөнүүдө окутуунун интерактивдүү формалары жана методдору сунуш кылынды. 

Интерактивдүү окутуу жөнүндө жалпы түшүнүк берилди, өзгөчөлүктөрү, 

айырмачылыктары каралды жана аталган методду колдонууда сабактын 

натийжалуулугун камсыз кылуу менен окутуунун сапатын жакшыртууга мүмкүн 

экендиги  көрсөтүлдү. 

Окутуунун интерактивдүү методдорун жөндөмдүүлүк, тажрыйбалуулук менен 

колдоно алсак жогоруда белгиленгендей бир эле убакта окуу-уюштуруучулук 

маселелердин бир канчасын чечүүгө мүмкүнчүлүк түзө алабыз. 
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