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Окутуудагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү талдап ка-

роо менен аны практикада колдоно билүү бүгүнкү күндө 

актуалдуу маселелерден болуп саналат. Бул эмгекте оку-

туунун мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн түрлөрү, окуу про-

цесстери жана анын милдеттери, окуу процессинин функ-

циялары, окуу иш-аракеттеринин бөлүнүштөрү, окууга 

болгон мотидүүлүктөр, билимдерди өздөштүрүүлөр, окуу-

чулардын окууга көңүл бурбоолорунун негизги себептери, 

окуучунун көңүл буруусунун негизги каражаттары карал-

ган. Ошондой эле билимдерди өздөштүрүүдөгү предмет-

тик, көркөмдүк, сөздүк көрсөтмөлүүлүктөргө токтолдук. 

Окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрү болгон темпера-

мент, мүнөз, шыктарына көңүл буруу менен алардын жаш 

курактарындагы психологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

зарылчылыгына басым жасалды. Демек, окутуу бул адам-

дын таанып билүү (көңүл буруу, кабыл алуу ойлоо, эске ту-

туу, кыялдануу) процесстери менен тыгыз байланышкан, 

акыл-эс иш-аракеттери. 

Негизги сөздөр: мыйзам ченемдүүлүк, окуу, мыйзам, 

окуу процесси, окуу процессинин функциялары, мотивдүү-

лүк, операциялуулук, көзөмөлдөп баалоо, билимдерди өз-

дөштүрүү, билүү, ыкмалар. 

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов 

является умение анализировать психологические законо-

мерности в обучении и применение их на практике. В этой 

статье рассмотрены виды психологических закономернос-

тей обучения, изучения процессов и задач обучения, функ-

ции процессов обучения, виды учебной деятельности, мо-

тивы обучения, усвоения знаний, основные причины невни-

мательность учеников к обучении, рассмотрены основные 

ресурсы внимания учеников. Также были рассмотрены 

предметные художественные, словесные наглядности в 

усвоении знаний. Был сделан упор на индивидуальные осо-

бенности учеников такие как темперамент, характер, 

способности, внимание и их психологические особенности. 

Следовательно обучение – это тесно связанное с познава-

тельными процессами человека (внимание, восприятие, 

мышление, память, воображение) умственная деятель-

ность. 

Ключевые слова: закономерности, обучение, процес-

сы обучения, функции процесса обучения, операции моти-

вов, контрольное оценивание, освоение знаний, навыки, 

способы.  

The ability to analyze the patterns of learning and prac-

tice is the pressing issues of today. In this paper is stipulated 

the types of patterns of teaching and learning processes of the 

educational process and its objectives, functions, activities, 

reading, motives types, knowledge development and learning 

without student's attention to the underlying causes, student 

attention by the major media. Mastering of knowledge as well 

as the subject, the artistic, the dictionary illustration sample. 

Individual characteristics of students, with a focus on the skills 

and temperament, character, and their emphasis on the neces-

sity of taking into account the age and psychological features. 

Therefore, the training of human cognitive (attention, making 

the processes of thinking, memory, imagination) and the clo-

sely related, and intellectual activities. 

Key words: regularities, learning, learning processes, 

functions of the learning process, operations motives, control 

evaluation, knowledge development, skills, methods. 

Мыйзам ченемдүүлүк деп, объективдүү болуу-

чу, керектүү, зарыл жана белгилүү шарттарда кайта-

лануучу кубулуш жана процесстин өз ара байланы-

шын мүнөздөгөн, алардын өнүгүүсү болуп саналат. 

Окутуунун мыйзам ченемдүүлүктөрү экиге бөлүнөт: 

жалпы жана жекелик. 

Педагогикада окутуунун төмөндөгүдөй мыйзам 

ченемдүүлүктөрү белгилүү: 

- окутуу процесси мыйзам ченемдүү кеңири 

социалдык коомдук процесстер жана керектөөлөр 

менен шартталган; 

- окутуу процесси мыйзам ченемдүү түрдө бү-

түн педагогикалык процесс болгон билим берүү, тар-

биялоо жана өнүктүрүү процесстери менен байла-

нышкан; 

- окутуу процесси окуучунун реалдуу мүм-

күнчүлүгүнө көз каранды; 

- окутуу процесси сырткы шарттарга көз ка-

ранды; 

- окутуунун мазмуну анын максатына, илим-

дин өнүгүшүнө жана анын деңгээлине көз каранды; 

- окутуу жана үйрөнүү мызам ченемдүү түрдө 

окуунун бир бүтүндүгү менен байланышкан; 

- окуучунун иш-аракеттерин көзөмөлдөөнүн, 
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уюштуруунун методдору окутуунун максатына жана 

мазмунуна көз каранды; 

- окутуунун формалары окутуунун методдо-

руна, милдеттерине, мазмунуна көз каранды; 

- окутуу процессинин бардык компоненттери 

биримдиги окутуу процессинде жакшы натыйжа 

берет. 

 Окуу – мектеп жашындагы балдардын негизги 

иш-аракеттери болуп саналат. Окууда билимдерди 

өздөштүрүү деген – бул негизги илимди активдүү, 

аң-сезимдүү, терең өздөштүрүү дегенди түшүндүрөт. 

Окутуу процесси – окуучунун илимий билим-

дерге, билгичтиктерге, көндүмдөргө ээ кылуу, чыгар-

мачылык жөндөмүн, дүйнөгө көз карашын, ишени-

мин өстүрүү үчүн анын окуу, таанып билүү иш-ара-

кетин уюштуруу, стимулдаштыруу боюнча болгон 

максаттуу педагогикалык процесс. Окутуу процес-

синде төмөндөгүдөй милдеттер чечилет: 

1. Окуучунун окуу, таанып билүү активдүүлүк-

төрүн өстүрүү; 

2. Окуучунун илимий билимдерге, билгичтик-

терге, жөндөмдүүлүктөргө ээ болуусу үчүн таанып 

билүү иш-аракеттерин өстүрүү; 

3. Ой жүгүртүү, өз алдынча чыгармачылык 

жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү; 

4. Дүйнөлүк көз караштарын жана нравалык, 

эстетикалык маданиятын калыптандыруу. 

Окуу процесси таанып билүү процессинин өзгө-

чө шартта өткөн түрү. Анын жүрүшүндө илимий 

чындыкты чыгармачылык менен өздөштүрүү процес-

си жүрөт. Окутуу процессинде окуучунун жаш кура-

гы боюнча психологиялык өзгөчөлүктөрү, жекече 

психологиялык өзгөчөлүктөрү эске алынуусу зарыл. 

Анткени, ага жараша таанып билүү иш-аракеттери-

нин форма методдору өзгөрөт. 

Окуу процессиндеги карама-каршылыктар анын 

өнүгүүсүнүн булагы болуп саналат. Бул социалдык-

экономикалык прогресстин талаптары менен окутуу 

процессиндеги программалык материалды окуучу-

нун өздөштүрүүсү жана анын мүмкүнчүлүктөрүнүн 

ортосундагы карама-каршылыктан байкалат. Карама-

каршылыктар окутуунун туура методдорун, форма-

сын жана каражаттарын тандап алуу менен чечилет. 

Окутуу процессинин функциялары төмөнкүлөр: 

1. Билим берүүчүлүк функция – инсандын или-

мий билимдерди өздөштүрүүсү. Атайын жана жалпы 

окуу көндүмдөрүн жана билгичтиктерин калып-

тандыруу менен мүнөздөлөт; 

2. Тарбиялоочулук функция – инсандын белги-

лүү сапаттарын калыптандырууга багытталат. Бул 

функция окутуунун мазмунунан жана методдорунан 

келип чыгат. Ал педагог аркылуу ишке ашат. 

3. Өстүрүүчүлүк функция – окутуу процесси 

атайын өстүрүүчүлүк багытта болуусу маанилүү. 

Окуу – бул окуучулардын таануу иш-аракетте-

ринин максаттуу багыттары. Ал билимдер система-

сын, билүү, ыктарды өздөштүрүп, аларды практикада 

колдонууга багытталган. Мугалим окуучуга өзүнүн 

билимин жөн гана өткөрүп бербестен, өз ара түшүнү-

шүүлөрдө эки тарап тең активдүү иш-аракеттерди 

жасоонун негизинде окуучу билимдерди, ыктарды 

өздөштүрөт, а мугалим болсо ал процессти башкарат. 

Ошентип, окутуу – бул окуучунун таануу ак-

тивдүүлүгүн башкаруунун негизинде билим, ыктар-

ды өздөштүрүүсү, б.а. мугалим менен окуучунун 

максаттуу биргелешкен иш-аракети, анын жүрүшүн-

дө окуучунун билим алуусу, тарбияланышы, өнүгүү-

сү болуп саналат. 

Билим берүү – бул окуучунун илимий билим-

дердин систенмасына, таанып билүүнүн көндүмдө-

рүнө ээ болуусунун жыйынтыгы жана анын негизин-

де инсандын дүйнөгө болгон көз караштарынын, 

нравалык ж.б. сапаттарынын калыптануусу, анын 

чыгармачылык күчүнүн, жөндөмдүүлүктөрүнүн өнү-

гүүсү. 

Окуу ишинин маңызы – бул билимдерди өздөш-

түрүүсү жана аны практикада ишке ашыра билүүсү 

болуп саналат. Окуу иши өзүнөн өзү эле калыптана 

албайт. Эгерде окуучу мугалимди дайыма кунт коюп 

угуп, берилген тапшырмаларды такай аткаруу менен 

эле чектелбестен, өз алдынча ой жүгүртүү иш-ара-

кетин өркүндөтүүсү зарыл. Ошондо гана жакшы 

жыйынтык берет. 

Окуу иш-аракети үчкө бөлүнөт: мотивдүүлүк, 

операциялуулук жана көзөмөлдөп баалоо. 

Мотивдүүлүк – бул окуунун маңызы. Окуунун 

мотиви – бул баланын билимге болгон каалоосу жана 

умтулуусу. Таанып-окуу мотиви жекече багыттуулук 

менен да байланыштуу. Ошондуктан, көбүнчө таа-

нып-окуу мотивин коомдук мотивдер деп да атай-

быз. 

Операциялуулук – бул белгилүү бир окуу мил-

деттери, окуу операцияларынын биримдиги, ыктар, 

чечилүүчү маселелердин жалпы жолдору. Окуу мил-

дети деген бул мугалимдин берген, окуучунун алган 

тапшырмасы эле эмес, а жалпы түшүнүктөрдүн, жал-
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пы аракеттердин жолдорун өздөштүрүүгө багыттал-

ган тапшырмалардын системасы. 

Көзөмөлдөп баалоо – бул өзүнүн аткарган иши-

нин тууралыгын текшерип баалоо (өзүн-өзү баалоо), 

эмнеге жетти, кайсынысы бүтпөй калды деген сыяк-

туу суроолорго жооп издейт. 

Окутуу үч факторго көз каранды: эмнени оку-

тат, ким жана кандай окутат, кимди окутат. 

Биринчиден, окутуунун мүнөзү өтүлүүчү мате-

риалга, анын мазмунун жана системасын өздөштү-

рүүгө карата болот. 

Экинчиден, окутуунун мүнөзү мугалимдин ар 

кандай кырдаалдарда колдонгон конкреттүү метод-

доруна, методикалык чеберчилигине карата болот. 

Үчүнчүдөн, окутуу процесси окуучунун өзгөчө-

лүгүнө, анын жекече психикалык өнүгүүсүнө (акыл-

эс, эмоция, эрк), анын окууга болгон мамилесине, 

шыгына жана кызыгуусуна жараша болот. 

Окуу процесси төмөнкүлөрдөн турат: 

1. Окуучунун окууга болгон оң мамилелеринин 

калыптанышы; 

2. Билимдерди өздөштүрүү системасы; 

3. Окуучулардын акыл иш-аракеттерин өнүктү-

рүү, алардын өз алдынча активдүү, чыгармачылык 

менен ой жүгүртүүлөрүн калыптандыруу; 

4. Тийиштүү иш-аракеттердин, билүү жана ык-

тардын калыптанышы; 

5. Окутуу процессинде окуучулардын ынануу-

ларын, нравалык сапаттарын, жүрүм-турумдарын, 

жогорку деңгээлдеги мотивдерин тарбиялоо. 

Окуу мотиви. Окуу материалдарын өздөштү-

рүүдө балдардын окууга болгон кызыгууларын, оң 

мамилелерин өнүктүрүү зарыл. Ал үчүн төмөндөгү-

дөй факторлордун болушу зарыл: 

1. Окуу материалдарынын илимий жактан маз-

мундуу болуусу; 

2. Окуучулардын илимий материалдардын 

практикада (турмушта) тийгизген пайдасын түшүнө 

билүүсү; 

3. Окуучулардын алган билимдерине, жаңы 

ачылыштарга эмоционалдык жактан канаттануусу. 

Бул анын окууга болгон кызыгуусун, керектөөсүн 

күчөтөт; 

4. Окуучулардын өз алдынча жаңылыктарды 

ачууларына, чыгармачылык менен изденүүлөрүнө 

түрткү берет. 

Окуудагы тоскоолдуктарды эрк күчүнүн жарда-

мы менен жеңе билүүлөрү, балдарда көңүл буруп 

угууга оң мотивдерди түзөт. 

Окуучулардын окууга көңүл бурбоолорунун 

негизги себеби – бул алардын чарчоосу, предметтер-

ге болгон кызыгууларынын жоктугу, сабактын суп-

сактыгы, түшүнүксүздүгү болуп эсептелет. 

Окуучунун көңүл буруусунун негизги каража-

ты – балдардын активдүү болушу үчүн ар түрдүү 

ыкмаларды колдонулушу, сабактын так, түшүнүктүү 

болушу, окуучулардын оюн бир объектиден экинчи 

обьектиге тез буруп кетүү, аларды алаксыта турган 

ашыкча кыймылдарга жол бербөө. 

Оң мотивдин дагы бир формасы – бул окууга 

болгон кызыгуу. Окууга болгон кызыгуу окулуп 

жаткан материалдын түшүнүктүүлүгүнө, тактыгына, 

мугалимдин түшүндүрүүсүнө, окуу методдорунун ар 

түрдүүлүгүнө жараша болот. 

Билимдерди өздөштүрүү. Билимдерди өздөштү-

рүү кабыл алуунун, эстин, ойдун, кыялдануунун иш-

аракеттерине жараша болот. Билимдерди өздөштү-

рүүнү төмөнкүлөргө бөлүүгө болот: 

1. түздөн-түз кабыл алуу, байкоо (маалымат-

тарды алуу); 

2. материалдарды түшүнүү, ал боюнча ой жү-

гүртүү (алынган маалыматтарды иштеп чыгуу); 

3. материалды эске тутуу (маалыматты эске 

сактоо); 

4. билимдерди практикада колдонуу (маалы-

матты колдонуу). 

Билимдерди өздөштүрүүдө төмөндөгүдөй көр-

сөтмөлүүлүктөр бар: 

1. Предметтүү көрсөтмөлүүлүк – буга класста 

жүргүзүлгөн тажрыйбалар, экскурсиялар, б.а. пред-

меттерди жана кубулуштарды түздөн-түз кабыл 

алуулар кирет. 

2. Көркөмдүү көрсөтмөлүүлүк – сүрөттөр, диа-

позитивдер, кинокартиналар, чертеждор, схемалар 

таблицалар, диаграммалар ж.б. 

3. Сөздүк көрсөтмөлүүлүк – бул мугалимдин 

так, ачык, түшүнүктүү сөздөрү. Мугалимдин сөзү ар-

кылуу окуучулар айтылган нерселерди элестете 

алуулары зарыл. Окуучулардын байкагычтыгын өс-

түрүү, алардын активдүү максат багыттуу, такай бай-

коо жүргүзүү ыктарын өстүрүп калыптандырат. 

Билүү жана ыктар. Билүү жана ыктар такай 

жүргүзүлгөн көнүгүүлөр жана машыгуулар аркылуу 

ишке ашат. Ал үчүн төмөндөгүдөй шарттардын бо-

лушу зарыл: 

1. Көнүгүүнүн максатын так билүү; 
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2. Катасыз, так көнүгүү. Эгерде каталар кетсе, 

көнүгүүнүн натыйжасын контролдоо, эталон менен 

салыштыруу, көңүлдү кетирген кемчиликтерге буруу 

жана аны четке кагуу; 

3. Көнүгүү атайын бекитилген система менен 

жүргүзүлүп, акырындык менен татаалдашат; 

Ыктарды көнүктүрүүдө үзгүлтүк болушу мүм-

күн, анткени ыктар акырындык менен түзүлөт. 

Окуучуларды окутуу. Жогоруда айтылгандай, 

окутуунун ийгилдиги окуучунун жекече-психология-

лык өзгөчөлүгүнө, б.а. анын темпераментине, мүнө-

зүнө, жөндөм, шыктарына жараша болот. Негизги өз-

гөчөлүктөр ар бир баланы окутуунун өзгөчөлүк-

төрүнө байланыштуу. Окутуу – бул илимдин негиз-

дерин өздөштүрүүгө болгон жалпы акыл-эс жөндөм-

дүүлүгү, б.а. окууну кабыл алуусу. Ар бир баланын 

жашоо шарты ар түрдүү, үй-бүлөсү кандай абалда, 

үй-бүлөдө бири-бирине болгон мамилелери кандай 

деңгээлде ж.б. – мунун баары окуучунун окуусуна 

таасир берет. 

Демек, окутуу – бул адамдын интеллектуалдык 

касиеттеринин системасы. Бул система төмөндөгү-

дөй сапаттарды бириктирет: акыл-эс иштеринин ий-

кемдиги, жалпылыгы, ой жүгүртүүнүн көркөм образ-

дуулугу ж.б. 
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