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Бул макалада студенттердин өз алдынча иштерин 
дифференцирлеп уюштуруунун өзгөчөлүктөрү берилген. 
Андан башка семинардык-практикалык сабактардын түр-
лөрү жана милдеттери көрсөтүлгөн.  
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Данная статья посвящена дифференцированной 
организации самостоятельной работы студентов. Также 
даны виды семинарско-практических занятий.  
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This article deals with the peculiarities of organizing  
independent work with differential  approach. Also shown 
different  kinds of practical seminar lessons and tasks.  
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Изилдөөнүн анализи жана педагогикалык  прак-
тика көрсөткөндөй жогорку окуу жайдагы окутуу 
процессинде мурастуулуктун негизинде индивидуал-
дык жана дифференциялаштырылган мамиле жасоо 
жана айрым инсандын жана коллективдин  кызыкчы-
лыктарын бир нукка багытталып окутууну уюштуруу 
маселеси  толук изилдөөдөн өтө  элек. Проблеманын 
актуалдуулугу жана аны иштеп чыгуунун жетиш-
сиздиги  ага карата кызыкчылыкты жана  жогорку 
мектептеги англис тилинин  окутуунун практикалык 
сабактарында дифференцирлеп   окутууну колдонуу-
нун ыкмаларын жана шарттарын үйрөнүүгө  болгон 
каалоону жаратты.  

Дифференциялаштырылган  тапшырмаларды  өз 
алдынча түзүү,  мугалимдин тапшырманы  кыйын-
чылыктын бул же тигил тобуна таандык кылууга  
негиз бере турган критерийлер  жөнүндө так түшү-
нүктү талап кылат. Дифференциялаштыруунун  мын-
дай жолдорунун бири болуп анын мазмунун ар кан-
дай  тапшырманы чечүүнүн  жалпы структурасынын  
анализдөөнүн негизинде  конструкциялоо эсептелип, 
ал жалпы структура тапшырманын  шарты,  аны че-
чүүнүн жолу жана  бул жол боюнча натыйжаны 
аныктоодон турат. Мындай тапшырманы биз  көп 
татаал эместердин катарына кошобуз. Эгерде тап-
шырма аныкталып, бирок аны чечүү жолу белгисиз 
болсо,  анда бул тапшырманы орточо  кыйынчылык-
тын деңгээлине таандык дешке болот. Студенттер-
дин  иш-аракетти  талап кылган оор тапшырма  сту-
дент өзү  көрүп жана өз алдынча  тапшырманы анык-

тап, чечүүнүн жолдорун  конструкциялаштырып өз 
чечиминин натыйжасына жетишип жана аны өз 
алдынча баалаган  моделди билдирет (1-таблица).  
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Ал эми  практикалык сабактарды даярдоо  жана 
өткөрүүдө биз төмөнкү  дидактикалык жоболорду 
бөлүп  көрсөтөбүз: [1] 

– окутуучунун жалпы педагогикалык жана же-
кече методикалык  жөндөмдүүлүгүнүн шайкеш ка-
лыптануу  деңгээлин билүү; 

–  сабактын негизги милдеттерин аныктоо; 
–  сабактын структуралык түзүлүшү; 
– материалдын мазмунун, анын адистик предме-

ти боюнча  окуу материалдары менен болгон байла-
нышын тандоо; 

– иш усулун, усулдук ыкмаларын студенттер-
дин профессионалдык  даярдык деңгээлине  коюлган 
милдеттерге жана материалдын мазмунуна ылайык 
тандоо.  

Практикалык сабактардын  натыйжалуулугу көп  
жагынан дифференциялдуу  мамилеге көз каранды 
болот.  

Практикалык сабакта профессионалдык даяр-
дыктын деңгээлин индивидуалдык айрымачылыктар-
ды кандай бир ортоңку нерсе катары кароого бол-
бойт. Кичи топторду, подгруппаларды комплектилөө  
процесси практикалык сабактардын  түрлөрүнө көз 
каранды болот. 

Семинардык-практикалык жана практикалык 
сабактардын милдеттерин биз төмөндөгүдөй деп түз-
дүк: 

1. Студенттерде окуу процессинин  программа-
лык максаттары жана милдеттери, мазмунунун 
өзгөчөлүктөрү жана ар түрдүү факультеттерде оку-
туунун психологиялык мыйзам ченемдүүлүктөрү жө-
нүндө билимдердин  системасынын  темасынын ка-
лыптануусу үчүн шарттарды түзүү, аларды бул пред-
меттин тарбиялык билим берүүчүлүк мүмкүн-
чүлүктөрү  менен тааныштыруу. 

2. Студенттерди англис тилин үйрөнүү боюнча  
типтүү методикалык тапшырмаларды чечүүгө  систе-
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малык (жалпы)  мамиле жасоого көнүктүрүү  жана 
студенттерде башталгыч  дидактикалык жөндөмдүү-
лүктөрдү  калыптандыруу. 

3. Дидактикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, сту-
денттердин тандап алган кесибине туруктуу кызы-
гуусун,  анын социалдык маанилүүлүгүн  түшүнүү-
сүн, ага мүмкүн болушунча  тереңирээк  ээ болууга 
карата  каалоосун жана  даярдыгын тарбиялоо. Са-
бактын мазмуну  биз тараптан план, чогуу талкуулоо 
үчүн проблемалуу суроолор, практикалык тапшыр-
малар жана  таяныч конспектиси түрүндө берилген. 
Сабакта бирге талкулоо үчүн суроолор эреже боюнча  
теманын теоретикалык бөлүгүнө берилет. Мында 
тигил же бул темадагы маанилүү деп эсептелген 
маселелер боюнча ар түрдүү көз караштар талкуу-
ланат.  

Семинарлар окутуунун ийкемдүү формасы бо-
луп, ал кесипкөйлүккө даярдыктын жана англис  
тилди үйрөнүүнүн  калыптанып калган тажрыйбанын  
белгилүү дещгээлине ээ студенттер составынын 
өзгөчөлүктөрүн чагылдырууга мүмкүндүк берет. Се-
минардык  сабактар студенттин  окуу процессине 
активдүү аралашуусуна көмөк көрсөтүп, ЖОЖдук 
даярдоо методдорунун өркүндөтүсүндөгү түрдүү 
функцияларды аткарат. Студенттин семинарга  даяр-
дануусу жана катышуусу  алардын профессионалдык  
ишмердүүлүгүндө (практикалык  долбоорлоочулук, 
коммуникативдик ж.б.) анализ жасоо жөндөмүн, 
көндүмдөрүн, билимди жалпылап жана  системати-
зациялай  алуучулукту өнүктүрүп: окуу процессинде 
анын айрым алынган звено жана компоненттерин  
түшүнүүгө илимий мамиле жасаганга үйрөтөт: сту-
денттерге өз алдынча окуп билип алуу ишмердүүлү-
гүнө жана илим изилдөөчүлүк жөндөмүнүн өнү-
гүүсүнө көмөк көрсөтөт.  

Семинарды башка  сабактардан айырмалап тур-
ган өзгөчөлүк окутуунун жана  тарбиялоонун маани-
лүү проблемалары  туурасында тажрыйба  алмашуу 
боюнча студенттердин таанып-билүүчүлүк  ишмер-
дүүлүгү саналат.  Өткөрүү жолу боюнча  семинарлар 
үч түргө бөлүнөт: [2] 

  1. семинар – маектешүү; 
  2. реферат, доклад, билдирүүлөрдүн негизинде 

семинарлар; 
  3. аралаш типтеги семинар, мында маектешүү 

менен бирге доклад, реферат билдирүүлөр колдону-
лат. 

ЖОЖдогу окутуу практикасында  семинарлар-
дын көрсөтүлгөн  үч түрү тең колдонулат.  

Дидактикалык негизги максаттар боюнча  семи-
нарларды төмөнкүдөй түрлөргө  бөлүүгө болот: 

   1. мурда алынган билимди,  материалды кай-
талоо,  систематизациялоо жана тактоо; 

   2. мурда алынган билимди тактоо жана  алар-
ды окуу тапшырмасын  аткарууда колдоно билүүчү-
лүк  жөндөмүн калыптандыруу  максатындагы семи-
нарлар; 

3. мурда алынган билимди терещдетүү, кеңей-
түү жана жалпылоо максатындагы семинарлар; 

4. кайталоо систематизация жана жалпылоону  
жащы билим (материал) менен айкалыштыруу мак-
сатындагы  аралаш типтеги семинарлар. 

Семинарларды даярдоо жана өткөрүүдө биз 
төмөнкү дидактикалык  жоболорго таянабыз: 

– Англис тилди окутуунун алдыщкы тажрыйба-
сынын  фактыларын билүү; 

– Семинардын максат жана милдеттерин 
аныктоо; 

– Семинардын мазмунун так аныктоо, семи-
нарга, ошонун ичинде талкууга  коюулуучу негизги  
маселелерди аныктоо; 

– Семинарга даярдануу боюнча студенттердин  
ишинин   формалары жана методдору; 

–  Консультациянын ролу жана орду, семинарга 
даярданууда  алардын мазмундук багыттуулугу; 

– Коюлган тапшырманы ишке ашырууда  жар-
дам берүү үчүн пландаштырылган методдор жана 
методикалык ыкмалар; 

– Иш методуна  жана  окуу материалынын маз-
мунуна  ылайык, семинарды өткөрүүнүн  натыйжа-
луу формалары; 

– Тандалып алынган методдун ийгиликтүү ишке 
ашуусуна көмөк көрсөтүүчү дидактикалык материал-
дарды тандоо; 

– Көрсөтмө каражаттардын комплексин жана 
аларды семинарды өткөрүү процессинде колдонуу 
методикасын   тандоо; 

 Студенттердин таанып-билүүчүлүк ишмердүү-
лүгүн  башкаруу, кайтарма байланышты орнотуу; 

– Студенттердин көңүл буруусу,  ой жүгүртүүсү 
жана тажрыйба алмашуу,  дискуссия, убагында 
өнүгүүчү  түшүнүү дещгээлине көзөмөлдүк. 

– ЖОЖдогу дискуссиялар практикалык сабак-
тарды уюштуруунун өз алдынча формасы жана  жү-
рүшүндө талкууну  жаратууга мүмкүн болгон  башка 
формалары (семинар,  конференциялар) менен тыгыз 
байланышта каралат. 

Дискуссия студентти жалпылоо маселелеринде 
өз позициясын табууга көз карашын коргоого, 
экстремалдык кырдаалдарда чечим кабыл алууга  
үйрөтөт. Дискуссияда ошондой эле өзүнүн  оюн айта 
билүү, башкаларды угуу, сынды кабыл алуу сыяктуу  
зарыл сапаттар иштелип чыгылат. Окуу сабагынын 
формасы катары  дискуссиянын башка формалардан  
артыкчылыгы анын  студенттерди таанып-билүүчү-
лүк ишмердүүлүктө активдүүрөөк позицияны ээлөө-
гө же кыска убакыт ичинде кандайдыр бир маселени 
тереңирээк  түшүнүүгө үйрөткөндүгүндө жатат. 

Дискуссия мазмуну боюнча экология, медицина 
маселелерин  караган жалпы педагогикалык да,  бир 
предметке байланыштуу маселелерди  талкуулоого 
тийиш болгон предметтик да болушу мүмкүн.  

Дискуссияга даярдык көрүүдө талкууга коюлуу-
чу маселелер, сунуш кылынуучу адабияттар алдын  
ала маалымдалат. Дискуссиянын ийгилиги, анын  
катышуучуларынын даярдыгынын  актуалдуулугуна, 
сөзсүз анын алып баруучусуна, анын коюлган тап-
шырма өздөштүрүүсүнө байланыштуу болот. 

Консультация ЖОЖдогу окутуу системасын-
дагы  эң эле ийкемдүү форма болуп эсептелет. Кон-
сультация студенттердин  билдирмелери жана керек-
төөлөрү боюнча  окутуучулардын  нөөмөтчүлүк гра-
фигине  ылайык жүргүзүлөт. Мындайда консуль-
тация ЖОЖдогу окутуунун  башка формалары менен 
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кошо чыгышы да мүмкүн. Алсак, семинарга даярда-
нуу  учурунда доклад, реферат жазуу да, ошондой 
эле пайда болгон маселелерди  чечүү үчүн практика-
лык сабактардан  кийин консультациялар  өткөрүлү-
шү мүмкүн. 

Консультациялар  топтук  да жана индивидуал-
дык да  болот. Атайын бөлүнгөн убакытта өткөрүлөт. 
Стихиялуу  мүнөзгө ээ эмес. Консультация  окуу са-
бактарынын жүрүшүндө жана алардын бүтүшү 
боюнча  өткөрүлөт.            

ЖОЖдо окутууну дифференциялаштыруу про-
цессинде  окутуу сабактарынын мүмкүнчүлүктөрү [3]. 
 

Тапшырманы ийгиликтүү чечет. +! 
Тапшырманы  негизинен чечет.  + 
Тапшырманы  азыраак  ийгилик менен чечет. * 
Тапшырманы  негизинен чечпейт. - 

 
 
 

Дифференциялаштырылган иштөөнүн жүрү-
шүндө  биз тараптан  студенттердин өз алдынча  иш-
төөсү үчүн  атайын тапшырмалар  жана  адабияттын 
(негизги жана кошумча) тизмеси ошондой эле  тема 
боюнча окуу сабактрынын  циклинин аягында  өзүн 
өзү көзөмөлдөө үчүн бериле турган суроолор түзү-
лөт.  

Кыйын жана теоретикалык жактан маанилүү 
маселер  боюнча тапшырмалар  системасына өз ал-
дынча  доклад жана рефераттарды даярдоо үчүн  
темалар киргизилди. Бул докладдарды жана рефе-
раттарды  даярдоонун максаты студенттердин берил-
ген тапшырма же айрым  тема боюнча керектүү  

маалыматты тандай билүүчүлүк  
баштапкы булактарды сын көз караш 
менен анализдеп, алардагы керектүү 
маалыматтарды  бөлүп көрсөтүү, 
окулгандарды  системалаштыруу, 
ошондой эле аудиториянын алдында  
чыгып сүйлөө жөндөмдүктөрүн  
өнүктүрүү. 

Англис тили  боюнча үй тап-
шырмасын  изилдөө чыгармачылык 
мүнөздө  болууга тийиш - ЖОЖдор-
дун тилдик эмес факультеттеринде  
иштөөнүн  көп жылдык  тажрыйбасы 
көрсөткөндөй, мындай түрдөгү тап-
шырмаларга биринчи кезекте 
студенттердин чакан докладдарды 
жана рефераттарды  даярдоосу кирет.  
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сабактары-

нын 
формалары 

Теорети-
калык 
билим-
дерди 
терең-
детүү 

Теоре-
тикалык 
билимди 
бышыктоо

Педаго-
гикалык 
көндүм 
жана 

жөндөм-
дөрдү 
калып-
танды-
руу 

Ой 
жүгүр-
түүнү 
өнүк-
түрүү 

Окуу, 
тарбия 
боюнча 

көз караш-
тарды жана
ынаныш- 
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дыруу 
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