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Студенттердин өз алдынча иштеринин жүрүшү 
жана аларды аткарууга карата түзүлгөн шарттарды 
иликтөө, аларды уюштурууда жаңы маалыматтык 
технологияларды колдонуунун абалы боюнча 
жогорку окуу жайларында байкоолорду жана 
окутуучулар менен студенттерден анкеталык 
сурамжылоолорду, пикир алмашууларды жүргүздүк.  

Мындай анкеталык сурамжылоо Ж.Баласагын 
атындагы Кыргыз улуттук университетинин «Прик-
ладдык информатика», «Маалыматтык технология-
лар», К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университетинин «Прикладдык информа-
тика», «Маалыматт системалары жана технология-
лар», Кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана 
архитектура университетинин «Лингвистика жана 
жаңы маалыматтык технологиялар», «Прикладдык 
информатика», «Жол кыймылын уюштуруу», 
И.Арабаев атындагы педагогикалык университети-
нин «Информатика», жана Кыргыз Тоо-Кен институ-
тунун «Информатика» кафедраларынын айрым 
окутуучулары менен студенттеринен алынган.  

Ошол анкеталык сурамжылоолорду анализдөө-
дө, өз алдынча ишке бөлүнгөн сааттардын жүрүшү 
канааттандыраарлык деңгээлде аткарылбагандыгы 
аныкталган. Иштелип чыккан жумушчу программа-
ларында, программанын максаты жана милдеттери 
өтө жогорку деңгээлде жазылып белгиленгени менен 
окутуучулар тарабынан өз алдынча иштер үчүн көп 
маани берилбегендиги байкалды. Көпчүлүк окутуу-
чулар өз алдынча ишке бөлүнгөн сааттардын аткары-
лышына акча төлөнбөгөндүгүн себеп кылышса, кээ 
бир окутуучулар ага такыр эле көңүл бурушкан эмес. 
Көпчүлүк учурда өз алдынча ишке берилген 
тапшырмалардын максаттары жана аткарууга болгон 
багыттары так белгиленбегендиги байкалып турат.  
Окутуучулардын 82%ти бир дагы өз алдынча ишке 
болгон конкреттүү пландарды иштеп чыккан эмес. 
Андан сырткары анкета жүргүзүү, жогорку окуу 
жайларындагы окутуучулардын билим берүү процес-
синде же өзүнүн таанып билүү ишмердүүлүгүндө  өз 

алдынча иштердин көбүрөөк колдоно турган 
түрлөрдү ачуу жана жаңы маалыматтык техноло-
гияларды студенттердин өз алдынча иштеринде 
пайдалануу деңгээлдерин, алардын көбүрөөк пайда-
лануучу маалымат булактарын аныктоо максатында 
жүргүзүлүп, алардын натыйжалары 1-2-таблицала-
рында келтирилген.  

Студенттердин өз алдынча иштеринде жаңы 
маалыматтык технологияларды пайдалануу, уюшту-
руу боюнча жүргүзүлгөн анкетанын жыйынтык-
тарын анализдөөдө, окутуучулардын ар түрдүү көз 
караштарын байкадык. Ошол алынган жыйынтык-
тардын ичинен, студенттердин өз алдынча иштери-
нин ийгиликтүү уюштурулушуна тескери таасирин 
тийгизип жатышына көбүнчө техникалык каражат-
тардын жетишсиздиги себеп экендигин көбүрөөк 
белгилешкен. 

1-таблица 
Өз алдынча иштердин көбүрөөк колдонулган түрлөрү 

 
 

Жооптордун 
варианттары 

Окутуучулар Студенттер 

«Төмөндө 
келтирилген өз 
алдынча иш-
тердин түрлө-
рүнөн кайсы-

нысын  
баарынан көп 
колдоносуз?» 

«Төмөндө кел-
тирилген өз 

алдынча иштер-
дин түрлөрүнөн 

кайсынысы менен 
ар дайым иш 

алып барасыз?» 

Китептер менен иштөө 18,9% 22,56% 

Көнүгүүлөрдү 
аткаруу  

 
21,9% 

 
33,6% 

Тесттерди аркаруу 28,8% 24,6% 

Эссе жазуу 9,8% 3,76% 

Долбоорлордук 
тапшырмаларды 
даярдоо 

 
10,8% 

 
7,9% 

Изилдөөлөрдү 
жүргүзүү 

7,3% 2,7% 

Окуу-билим берүү 
максатында түзүл-
гөн Веб сайттарын 

 
 

0% 

 
 

0% 
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пайдалануу. 

Веб-квесттер 0% 0% 

Мультимедиялык 
каражаттарды 
пайдалануу 

 
0% 

 
22,56% 

-(Сиздин вариант) 2,5%-(суроолор-
го жооп берүү, 
резюмелешти-
рүү, рецензия-
лоо, интернетте 
иштөө). 

4,76%-(лекцианы 
окуу, малымат-
тарды издөө, 
интернетте 
иштөө). 

2-таблица 

Студенттер өз алдынча иштерди аткарууда  дайыма 
кайрылуучу жана көбүрөөк пайдаланылуучу 

маалымат булактар 

Жооптордун 
варианттары 

  2006-
2007жж.  

  2007-
2008жж.  

 2008-
2009жж.  

Басылма – окуу 
адабияттар 

    
27,8% 

        
37,5% 

             
40,9% 

Интернет      26%     27,3% 28,37% 
Башка массалык 
маалымат каражаттары 

    
12,4% 

         
5,7% 

            
3,73% 

Электрондук билим 
берүү программалары  

      
5,9% 

         
7,9% 

              
9,4% 

Окутуучу.     18,3%     15,9% 13,4% 

Башка ишенимдүү 
таяныч булак (досу, 
жумушта бирге иште-
ген адам, адисттерге 
кайрылуу). 

      
 
 
 
7,1% 

      
 
 
 
 4,5% 

 
 
 
 
2,8% 

Сиздин жооп («лекция-
лар», «практика»). 

     
 2,5% 

        
1,2% 

              
1,4% 

Анкетада коюлган «Деги эле студенттердин өз 
алдынча  иштерин ийгиликтүү уюштурууга  
жолтоо болуп жаткан маселелер?» деген суроодон 
алынган маалыматтар боюнча бөлүштүрүүлөр 
төмөндөгүчө келтирилген (1-Диаграмма): 

 техникалык каражаттардын жетишсиздиги – 
25,6%;  

 өз алдынча иштердин жаңы түрлөрү  боюнча 
маалыматтардын жоктугу – 12,9%; 

 жаңы электрондук окутуучу, билим берүүчү 
программалык каражаттардын жоктугу – 
19,6%; 

 стимулдун, түркү берүүнүн жоктугу  – 
17,1%; 

 демилгелүүлүктүн жоктугу  – 9,5%; 

 тажрыйбанын аздыгы –  8,8%; 

 билимдин жетишсиздиги – 6,5%. 
1-диаграмма.  

Студенттердин өз алдынча иштерин ийгиликтүү уюштурууга жолтоо болуп жаткан маселелер 
боюнча көрсөткүч 

 
 
Өз алдынча иш процессинде окутуучулар менен 

студенттердин бирдиктүү карым катнашта 
аракеттенүү (бирдиктүү чыгармачылыкта иштөө, 
бирдиктүү башкаруу) түшүнүгү боюнча пикир 
алышууда, окутуучулардын 81,3% тинин, ал эми 
студенттердин 70,26% тинин билими жетиштүү, 
бирок мындай бири – бири менен бирдиктүү карым 

катнашта өз алдынча иштерди чечкиндүү түрдө алып 
барууга 40% окутуучулар жана 43,16% студенттер 
гана даяр экендигин билинген. 

Өз алдынча иштөөгө студенттердин даярдык 
деңгээли, жөндөмдүүлүктөрү жана өз алдынча 
иштерди аткаруу жүрүшүндө окутуучунун 
жардамынын зарылдыгы боюнча пикир алышууда 

25,6
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окутуучулардын 38,9% ти студенттер өз алдынча 
иштөөгө даяр жана жөндөмдүү, бирок ар дайым 
окутуучунун жетекчилигинин астында  деп санашат;  
55,6% кээде окутуучунун жардамында, кээ бир 
учурда окутуучунун жардамысыз; 5,5% студенттер 
толук өздөрү өз алдынча ишти аткара алышат.   

Ал эми окутуучулар тарабынан өз алдынча 
иштерди аткарууга болгон жардамдын зарылдыгы 
боюнча студенттердин жооптору төмөндөгүдөй 
вариантта чагылдырылды: дайыма керек – 25,53%;  
окутуучунун жардамы өз алдынча ишти 
пландаштырууда жана жасалгалоодо гана керек – 
43,13%; дайыма өзүм, өз алдынча аткара алам – 
5,56% жана студенттердин 24,76% ти жеке 
өздөрүнүн жооп варианттарын беришкен.   

Ушул алынган маалыматтар өз алдынча иштөө 
процессинде студенттер менен окутуучулар бири-
бири менен карымкатнашта болууга даяр экендигин 
айгинелейт. Өз алдынча иштерди аткарууда тигил же 
бул деңгээлде болсо дагы мугалимдин жардамы 
зарыл экендигин аныктайт. Ар бир окутуучунун 
өзүнүн окутуп жаткан предмети боюнча 
студенттердин өз алдынча иштерине карата түзүлгөн 
максаттуу жумушчу программасынын болуусу 
зарыл. Өз алдынча иштердин жумушчу 
программасын пландаштырууда окутуучу, аны 
аткарууга карата түзүлгөн шарттарга жана коюлган 
максатына көңүл буруусу абзел.   

Маалыматтык технологияларды колдонуу 
автоматташтырууга мүмкүнчүлүк түзүп, окутуу-
чулардын методикалык иш аракеттерин жеңилде-
түүгө жардам берет. Ушундан улам ар түрдүү 
«электрондук окутуу каражаттарын» жана 
методикалык колдонмолорду компьютердин 
жардамы менен түзүү бир топ маанилүү касиеттерге 

ээ болот. Биринчиден, бул процесстин өзүн 
автоматташтыруу жана маалыматтарды ар түрдүү 
керектүү формаларда сактоо. Экинчиден, бул 
чектелбеген көлөмдөгү маалыматтар менен иштөө. 
Окуу процессинде жаңы маалыматтык 
технологияларды пайдалануу, жаңы генерациядагы, 
студенттердин муктаждыктарына жооп бергидей 
окуу методикалык колдонмолорду иштеп чыгууга 
мүмкүнчүлүк түзөт. Иштелип чыккан окуу 
методикалык куралдар, окуу процессинин жана 
азыркы жаңы  илимий изилдөөлөрдүн бирдигин 
камсыз кылат.  

Билим берүүнүн предметке багытталган 
(традициялуу) парадигмасынан инсанга багытталган 
(инновациялык) парадигмага өтүшү билим берүү 
процессинин бардык компоненттеринин өзгөрүүсүн, 
аны менен катар окуу каражаттарынын өзгөрүшүн 
дагы талап кылат. Бул жагдай өз кезегинде жаңы 
программаларды жана окуу китептерин психо-
логдук-педагогдук көз караштан негиздөөнү, иштеп 
чыгууну актуалдаштырат. Инсанга багытталган 
билим берүү балдардын жекече жөндөмдөрүн жана 
мүмкүнчүлүктөрүн болушунча толук ачууга шарт 
түзө турган атайын өнүктүрүүчү (баарынан мурда 
предметтик) чөйрөнү түзүүнү талап кылат. 
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