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Билим берүү маселеси тууралуу акыркы жылдарда 

Кыргызстанда кабыл алынган стратегиялык багыттар-

да жана документтерде электрондук окутуу проблема-

сына артыкчылыктуу маани берилүүдө. Билим берүү ме-

кемелеринде билим берүүнүн сапатын арттыруу маалы-

маттык технологияларды кеӊири колдонууну шарттайт 

жана мында электрондук окутуу ресурстары башкы 

орунда турат. Ошол себептен, биздин изилдөөбүздө боло-

чок мугалимдердин электрондук окутуу ресурстарын тү-

зүүгө карата даярдыктарын калыптандыруу процесси 

изилдөө объектиси катары каралган. Ал эми болочок му-

галимдердин электрондук окутуу ресурстарын түзүүгө 

карата даярдыктарын калыптандыруунун методикасын 

иштеп чыгуу биздин изилдөөбүздүн предметин түзөт. 

Макалада электрондук окутуу ресурстарын түзүүнүн 

өзгөчөлүктөрү тууралуу маселе каралган. Адабияттарды 

анализдөөнүн жана жалпылоонун натыйжасында алар-

ды түзүүнүн технологиясы сунушталган. 

Негизги сөздөр: билим берүү, окутууну компьютер-

лештирүү, изилдөө методдору, маалыматтык техноло-

гиялар, мультимедиа, технология, электрондук окутуу 

ресурстары. 

В стратегических направлениях и нормативных до-

кументах, принятых в последние годы в Кыргызстане по 

вопросам образования, придается важное значение к 

проблеме внедрения электронного обучения. Повышение 

качества образования предполагает широкое использо-

вание информационных технологий в образовательных 

учреждениях и в нем главное место отведено электрон-

ным образовательным ресурсам. Поэтому процесс фор-

мирования готовности будущих учителей к разработке и 

использованию электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе в нашем исследовании обозначен в каче-

стве объекта исследования. А процесс разработки мето-

дики формирования готовности будущих учителей ин-

форматики к разработке электронных образовательных 

ресурсов составил предмет исследования. В статье рас-

смотрен вопрос об особенностях создания электронных 

образовательных ресурсов. На основе анализа и обобще-

ния литератур, предложена технология их разработки.  

Ключевые слова: образование, компьютеризация 

обучения, методы исследования, информационные техно-

логии, мультимедиа, технология, электронные образова-

тельные ресурсы.  

The strategic directions and normative documents adop-

ted in recent years in Kyrgyzstan on educational issues attach 

great importance to the problem of introducing e-learning. 

Improving the quality of education involves the widespread 

use of information technology in educational institutions and 

in it the main place is given to electronic educational 

resources. Therefore, the process of forming the preparedness 

of future teachers for the development and use of electronic 

educational resources in the educational process in our study 

is designated as the object of study. And the process of deve-

loping a methodology for forming the readiness of future in-

formatics teachers to develop electronic educational resources 

was the subject of research. The article discusses the features 

of the creation of electronic educational resources. Based on 

the analysis and synthesis of literature, a technology for their 

development is proposed. 

Key words: education, computerization of training, re-

search methods, information technology, multimedia, techno-

logy, electronic educational resources. 

Компьютердик каражаттарды окутуу процес-

синде колдонуунун башталышы ХХ кылымдын 70-

жылдарына туура келет деп айтылат. Анткени ушул 

жылдары программаланган окутуунун идеяларынын 

пайда болушу менен катар алдыңкы өлкөлөрдө му-

галимдин окуу иштерин автоматташтырууга багыт-

талган окутуучу программалар түзүлүп, окутуу про-

цесстеринде пайдаланыла баштаган. Чет өлкөлөрдө 

мындай программаларды түзүп, окуу жайларына су-

нуштай турган фирмалар жана комитеттер активдүү 

иш жүргүзүшкөн. Окутуучу программаларды түзүү 

процессине мугалимдерден тышкары программист-
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тер, психологдор жана билим берүүдөгү башкаруу-

чулар тартылган. Алгачкы окутуучу программалар 

предметтер боюнча, кайсы бир программалоо ти-

линде түзүлүп, окуу материалын сунуштоо жана 

анын өздөштүрүлүшүн тез арада текшерүү макса-

тын көздөгөн [1; 2]. 

Улам компьютердик технологиялардын жак-

шыртылышы жана Интернет технологиясынын пай-

да болушу менен окутуучу программаларды даяр-

доонун жана ишке ашыруунун технологиясы улам 

жакшыртылып келген. Мультимедианын пайда бо-

лушу менен окутуучу программалардын мүмкүнчү-

лүктөрү дагы кеңейе берди. 80-жылдардын аягында 

программалык оболочкалар пайда болуп, анын жар-

дамы менен окуу жана методикалык материалдарды 

компьютердин эсине сактоо мумкүнчүлүктөрү пай-

да болгон. Бул оболочкалардын жардамы менен му-

галим электрондук окутуучу каражаттарды түзүү 

мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болду. 

ХХ кылымдын 90-жылдарында мультимедиа-

лык технологиянын кеңири колдонулушу билим бе-

рүү чөйрөсүнө ыңгайлуу таасир берген. Графикалык 

каражаттар иллюстрацияларды түзүүнү шарттап, 

анын негизинде окуу материалынын көрсөтмөлүү-

лүгү күчөгөн. Гипертекст жана мультимедиа аркы-

луу виртуалдык чөйрөлөр, телекоммуникациялар 

түзүлүп, статикалык түзүлүштү динамикалуу түргө 

келтирүүгө мүмкүндүк ачылды [3;4;5;6]. Бул техно-

логиялардын жардамы менен ар кандай окутуучу 

каражаттар түзүлө баштады, бул иш чараларды 

интеграциялоо менен «Электрондук окуу куралы», 

«Мультимедиалык лаборатория», «Электрондук 

справочниктер жана энциклопедиялар», «Компью-

тердик тренажерлор», «Компьютердик тестирлөө» 

түшүнүктөрү пайда болду. Алар менен катар «элек-

трондук окуу ресурстары» аттуу түшүнүк да пайда 

болду. Электрондук окуу ресурстарын (ЭОР) түзүү-

нүн талаптары дагы татаалдашты. Албетте, бул та-

лаптар окутуунун сапатын арттырууга, мугалимдер-

дин ишмердүүлүгүн күчөтүүгө багытталган. Окутуу 

процессинде бул ресурстарды эффективдүү пайда-

лануу үчүн, аны сапаттуу жана талапка ылайык 

түзүп алуу керек. 

Окутуучу программаларды колдонуунун ба-

шында, компьютердик технологиялар жөнөкөй ка-

ражаттардан куралган учурда, аларды түзүү эки гана 

компоненттен турган: окуу предметинин мазмунун 

тандап алуу компоненти жана техникалык каражат-

тардын компоненти. Маалыматтык технологиялар-

дын каражаттарынын татаалдашы менен компью-

тердик окутууну түзүүнүн методологиясы татал-

дашты. 

Чет элдик окумуштуулар М.И. Беляев, В.В. 

Гриншкун, Г.А. Краснова, А.В. Соловов электрон-

дук окутуу ресурстарынын төмөнкүдөй курамын су-

нушташат [7]: 

1. Мазмундук бөлүк. Бул бөлүк окуу програм-

масын, структураланган тексттерди, илюстрация-

лык материалдарды, адабияттарды, глоссарийди, 

кошумча материалдарды, курсту окуп үйрөнүүнүн 

методикалык сунуштарын өз алдынча иштерди 

уюштуруунун көрсөтмөлөрүн камтыйт. 

2. Технологиялык бөлүк. Мында окуучунун 

практикалык жана лабораториялык иштерин уюш-

турууга жардам көрсөтүүчү иш аракеттер, окутуу-

нун натыйжасын баалоо, педагогдор жана окуучу-

лар үчүн жардамчы материалдар камтылат.  

З.М. Филатованын ою боюнча, электрондук 

окуу комплекси бир нече блоктон турат [8]: 

 инструктивдүү блок, мында курстун мазму-

ну баяндалат, тапшырмаларды аткаруунун кыскача 

көрсөтмөлөрү, мугалимдер үчүн методикалык көр-

сөтмөлөр келтирилет; 

 маалыматтык блок, мында окутуучу мате-

риал менен визуалдык жана медиа маалыматтар 

камтылат; 

 контролдук блок, мында электрондук кон-

тролдоочу материалдар (тесттер, проекттик иштер, 

эсептөөчү тапшырмалар ж.б.), текшерүүчү графи-

калык жана мультимедиалык тапшырмалар камты-

лат. Демек, изилдөөчүлөр электрондук окуу ресурс-

тарынын ар кандай сандагы компоненттерин сунуш-

ташат. Биздин оюбузча З.М.Филатованын сунушу 

чындыкка жакын. Окумуштуулар электрондук окуу 

ресурстарын түзүү үчүн бир нече этаптарды сунуш-

ташат [9; 10]. Бул багыт боюнча адабияттарды окуп 

үйрөнүүнүн негизинде биз, окуу ресурстарын түзүү-

нүн жана окутуу процессинде колдонуунун төмөн-

күдөй технологиясын сунуштамакчыбыз. 
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1-сүрөт. ЭОРду түзүүнүн жана жайылтуунун технологиясы. 

 

Сүрөттөн көрүнүп тургандай, ЭОРду түзүүнүн 

технологиясы бир нече иш аракеттерден турат жана 

аны түзүүдө бир нече жагдайларды эске алууну 

шарттайт. ЭОРду түзүүгө карата аткарылуучу иш 

аракеттерге көңүл бөлөлү.  

1. ЭОРду түзүүнүн максатын аныктоо. 

ЭОРду түзүүнүн алдында аны эмне максат менен 

колдонуу керек экендиги талкууга алынат. Максат, 

бул келечектеги жыйынтык тууралуу болжоп элес-

төө [3]. ЭОРду түзүүнүн максаты, болжолдуу жы-

йынтык катары төмөнкүлөрдү камтыйт: бул ресурс-

ту окуп бүткөндөн кийин окуучулар билимдерге, 

билгичтиктерге жана көндүмдөргө, жөндөмдүүлүк-

төргө ээ болуусу; окуучулардын маалыматтык тех-

нологияларга болгон кызыгуусунун артышы; окуу 

предметине болгон кызыгуусу; мугалимдин ЭОРду 

өз предмети үчүн өз алдынча түзүп алуу жөндөмү. 

Максат конкреттүү коюлушу зарыл, бул, ЭОР-

ду түзүүдө жакшы жыйынтыкты алууга шарт түзөт, 

б.а. мугалимдин бул багыт боюнча компетенттүү-

лүгү калыптанат. 

2. ЭОРдун структурасын пландоо. Бул про-

цедура мугалимдин келечектеги иш аракетин көрсө-

түп турат. ЭОРдун курамына окуу предметинин 

программасы, лекциянын тексти, тапшырмалар 

жана көнүгүүлөр, практикалык жана лаборатория-

лык иштер, өз алдынча аткаруучу иштер, окуу ки-

тептеринин санариптик варианты, электрондук тес-

тирлөө системасы кирет. Программага жараша, окуу 

материалынын автоматтык түрдө экранга берили-

ши, лабораториялык жана практикалык иштердин 

аткаруу тартиби, мультимедиалык жана интернет 

технологиянын колдонулушу дагы пландашты-

рылат. 

ЭОРдун структурасын пландоодо анын кура-

мына камтылуучу окуу куралдары менен катар ар 

кандай булактар дагы пландалышы кажет. Булар – 

Интернет булактары, энциклопедиялар ж.б. Окуу 

методикалык комплекстерди түзүүдө авторлор кө-

бүнчө электрондук варианттагы Кирилл-Мефодий-

дин Чоң энциклопедиясына кайрылышат. Бул эн-

циклопедия көптөгөн маалыматтарды жана интерак-

тивдүү материалдарды камтыйт жана окуу пред-

меттери үчүн эффективдүү ресурс болуп бере алат. 

ЭОРду түзүүнүн максаты 

ЭОРдун структурасын пландоо 

ЭОРдун блокторун түзүү 

ЭОРду апробациялоо 

Окутуу процессине жайылтуу 
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Окуу материалынын текстин киргизүүдө окуу-

чуга керектүү, кыска, структураланган материалды 

киргизүү пландаштырылат. Текст экранда кыска 

жана так көрсөтүлүшү керек. Бул учурда ар бир окуу 

материалын экранга чыгаруунун удаалаштыгы 

пландалууга тийиш. Окуу материалы практикалык 

жана лабораториялык иштер, контролдук иштер ме-

нен тыгыз байланышта болуулары зарыл. 

ЭОРдун артыкчылыгы – окуу материалын 

динамикалуу көрсөтүп берүүгө ыңгайлуулугу. Ка-

димки окуу китептеринде мындай мүмкүнчүлүк 

жок. Интерактивдүүлүктү камсыз кылуу үчүн тие-

шелүү программалык каражаттар, гипертекстти кол-

донуу зарыл болот. Булар дагы ЭОРдун курамында 

болуу үчүн пландалышы керек. 

3. ЭОРдун блокторун түзүү. Блокторду түзүү-

дө жана аларды толтурууда модулдук принципти 

жетекчилике алуу зарыл. Модулдук принцип окуу 

материалын логикалык бир бүтүндүү бөлүктөргө, 

б.а. модулдарга бөлүп алууну шарттайт. Модулда 

теориялык материал, практикалык жана лаборато-

риялык иштерди аткаруунун механизми, окуу же-

тишкендиктерин баалоонун механизми, өз алдынча 

иштердин тизмеси жана аларды аткаруунун тартиби 

келтирилет.  

Россиялык окумуштуулар ЭОРдун блокторун 

толтурууда өз сунуштарын айтышат. О.П.Осипова 

блокторду удаалаш толтурууну сунуштайт. Блок-

тордун мазмундук жактарын эске алууда эӊ алгач 

окуучулардын активдүүлүгүн камсыз кылууга, 

окуучунун жаш курак өзгөчөлүгүнө көӊүл буруш 

керек дейт. А.С. Косичкина эӊ негизги иш аракет 

деп ЭОРдун мазмунун камсыз кылууну эсептейт. 

Ал, киришүүнү, бөлүмдөрдү анан темаларды, глос-

сарий, адабияттардын тизмесин жана интернет бу-

лактарды киргизүүнү сунуш кылат [11]. 

Биздин оюбузча, ЭОРдун блокторун толтуруу-

да бир канча талаптарды эске алуу зарыл: 

 структуралуулук, б.а. ЭОРдун бир канча 

структуралык бөлүктөрүн аныктоо; 

 компьютердик технологияны максаттуу 

колдонуу; 

 көрсөтмөлүүлүк, б.а. окуу материалын көр-

сөтмөлүү, жакшы кабыл алууга аракет кылуу; 

 адаптивдүүлүк, окуучунун инсандык өзгө-

чөлүгү эске алынышы керек; 

 интерактивдүүлүк, окуучунун ресурс менен 

активдүү аракеттенүүсү пландалышы керек; 

 окутууну жекелештирүү, ЭОР окуучуну 

жекече иштөөгө мүмкүндүк түзөт, бирок, окуучунун 

жекече траекториясын түзүүгө ЭОР жардам бериши 

зарыл; 

 өз алдынчалуулук, б.а. окуучу окуудан 

тышкаркы убакта дагы ЭОРду колдонгондой болуу-

су зарыл. 

Биздин оюбузча, ЭОРдун инструктивдүү, маа-

лыматтык жана текшерүү блоктору болуусу тийиш. 

Инструктивдүү блокту иштеп чыгууда предметтин 

баяндалышы, аны окутуунун максаты жана милдет-

тери, предметти окуп үйрөнүүгө карата талаптар, 

калыптандырылуучу билимдер, билгичтиктер жана 

тажрыйбалар, түйүндүү жана предметтик компетен-

циялар, предметти окутуунун көлөмү, өз алдынча 

иштөөчү жумуштардын тизмелери жайгаштырылат. 

Аны менен катар бул блокто тапшырмаларды атка-

руунун кыскача түшүндүрмөлөрү, практикалык, ла-

бораториялык жана өз алдынча иштерди аткаруунун 

методикалык көрсөтмөлөрү келтирилет. 

Маалыматтык блокту камсыз кылууда окуу 

материалынын тексттери, визуалдык жана медиа 

маалыматтар киргизилет. Мында окуу материалы 

бир сыйра структураланып, удаалаштык тартипке 

келтирилет. Анткени окуу материалынын негизги, 

маанилүү бөлүгү гана экранга чыгарылышы керек. 

Бул иш аракеттерди аткарууда мультимедиа мүм-

күнчүлүктөрү кеӊири пайдаланылышы зарыл (ви-

зуалдашуу, гипертексттик шилтемелер, видео про-

дукциялар ж.б.). Бул каражаттар окуу материалын 

ыӊгайлуу сунуштоо үчүн мугалимге дагы, окуу ма-

териалын кабыл алуу үчүн окуучуга жакшы шарт 

түзүүгө багытталышы зарыл. 

Лекциянын тексттери анча көлөмдүү болбой, 

тезис түрүндө жайгашы зарыл, мында окуучу үчүн 

керектүү маалыматтар гана жайгашы жөндүү болот. 

Окуу материалы өзүнчө файлга жайгашып, көп 

көлөмдү ээлебеши керек. Окуу материалын жайгаш-

тырууда гипертексттин мүмкүнчүлүктөрү пайдала-

нылышы керек. Материалды жасалгалоодо түстү да 

ыӊгайлуу пайдалануу зарыл. Бул боюнча компью-

тердин мүмкүнчүлүктөрү кеӊири. 

ЭОРду түзүүдө компьютердин графикалык 

мүмкүнчүлүктөрүн дагы кеӊири пайдалануу зарыл. 

Графика сүрөттөрдү тартуу жана жасалгалоо үчүн 

атайын программаларды колдонот. Алардын жарда-

мы менен компьютерде сүрөттөлүштөрдү коюуга, 

аларды редакциялоого, керектүү кылып жасалга-

лоого болот. Булар окуучулар үчүн берилүүчү тап-

шырмалар дагы болуп эсептелет. Мындай иш ара-

кеттерди аткаруу үчүн компьютердин Paint, Photo-

shop, Microsoft Draw, Adobe Illustrator программала-

ры кеӊири пайдаланылат. 
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Текшерүүчү блок электрондук текшерүүчү ма-

териалдарды (тесттер, баалоочу тапшырмалар ж.б.) 

камтыйт. Бул материалдар тексттик түрдө дагы, 

компьютердик тиркемелер түрдө дагы болушу мүм-

күн. ЭОРдо окуучулардын ар бир тема, бөлүмдөр 

боюнча, же чейрек, жыл боюнча, же окуу предметин 

окуп үйрөнүүнүн аягында текшерүүнү уюштурууга 

чоӊ мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн мугалим текшерүү-

нүн мындай формаларын даярдоого жана уюшту-

рууга дараметтүү болушу зарыл [12]. 

Заманбап компьютерлер тестирлөөнү ар кан-

дай тапшырмалардын түрлөрүн колдонуу менен 

уюштурууга ыӊгайлуу шарт түзө алат. Мугалим 

даяр жоопторун тандап алуучу, дал келтирүүчү, 

удаалаштыкты түзүүчү, конструктивдүү жооп бе-

рүүчү тапшырмаларды түзүп, текшерүү программа-

сына киргизүүгө даяр болуусу зарыл. 

Заманбап компьютерлердин адаптивдүү ком-

пьютердик тесттерди дагы уюштурууга мүмкүнчү-

лүктөрү бар. Мында тапшырмалар окуучунун өзгө-

чөлүгүн жана окуу деӊгээлин эске алуу менен ком-

пьютердин базасынан алынып, сунушталат. Базада 

жайгашкан тапшырмалардын татаалдык параметр-

лери жана дифференцирлөө мүмкүнчүлүктөрү ал-

дын ала эсептелген жана окуучунун деӊгээлине жа-

раша сунушталат [13; 14]. Мындай адаптивдүү тест-

тер окутуу процессинин бардык этаптарында су-

нушталышы мүмкүн. Мындай тесттер окутуу менен 

бирге жүргүзүлөт жана окуучу менен үзгүлтүксүз 

тескери байланышты камсыз кылат. Мындай ком-

пьютердик тесттер окуудан тышкары убакта, окуучу 

өз алдынча иштөөсү үчүн дагы ыӊгайлуу болуп 

эсептелет. 

4. ЭОРду апробациялоо. ЭОРдун блоктору иш-

телип чыккандан кийин аны апробациялоо процесси 

жүргүзүлөт. ЭОРду апробациялоо – бул анын мак-

сатка ылайыктуулугун текшерүү, айрым бир кемчи-

ликтери болсо, аларды жойуу, жалпылап айтканда, 

окутуу процесси үчүн ЭОРдун жарамдуулугун 

текшерүү. Изилдөөчүлөрдүн айткандарына ылайык, 

апробациялоонун эки түрү бар: альфа тестирлөө 

жана бета тестирлөө. Биринчи учурда апробацияга 

ЭОРду түзүүчүлөр жана бир нече окуучулар каты-

шат. Бул апробациялоонун натыйжасында ЭОРду 

түзүүдөгү кемчиликтер, программадагы мүчүлүш-

түктөр, жасалгалоодогу жетишпестиктер аныкталат. 

Аталган кемчиликтер жоюлгандан кийин бета тес-

тирлөө жүргүзүлөт. Мында мугалим ЭОРду колдо-

нуу менен сабак өтөт, аягында окуучулар окуу мате-

риалын кандай кабыл алганы текшерилет. ЭОРдун 

оӊ жана терс жактары талкууланат. Жыйынтыгында 

аны окуу процессинде колдонуу, же дагы кайра 

оӊдоолорду киргизүү тууралуу чечим чыгарылат. 

Бирок, көпчүлүк учурларда ЭОРду мугалимдер 

өздөрү түзүшөт жана инфоматика мугалимдеринен 

кеӊеш сурашат. Даяр болгон ЭОРду мугалим өзү 

апробациядан өткөрөт. Апробация учурунда ЭОР-

дун мазмуну жана окуу текстинин көлөмү, анын 

удаалаштыгы жана бири-бири менен байланышы, 

окуу материалын өздөштүрүүгө карата убакыт, окуу 

процессинин графиги менен окуу материалынын 

байланышы, окуу жылына дал келүүсү текшерилет. 

Мындан тышкары, ЭОРдун графикалары, жасалга-

лары, сүрөттөлүштөрү, шрифттик жасалгалары ка-

был алынган нормага жана окуучунун жаш кура-

гына канчалык деӊгээлде дал келери текшерилет. 

Апробация учурунда колдонулган тапшырмалар 

канчалык деӊгээлде окутуунун максатына жооп 

берери, бул тапшырмалардын татаалдыгы, окуучу-

лар үчүн түшүндүрмөлөрү максаттуу экендиги тал-

доого алынат.  

Апробациянын жыйынтыгы менен ЭОРго тие-

шелүү өзгөртүүлөр киргизилет, алар ЭОРду окутуу 

процессинде колдонуунун ишенимдүүлүгүн артты-

рууга көмөк көргөзөт. 

5. ЭОРду окутуу процессине жайылтуу. Бул 

этап ЭОРду окуу мекемелерине кенен жайылтуу ма-

селесин камтыйт. Эгерде ЭОР жогорку окуу жайла-

рында колдонууга багытталса, анда окуу семестри-

нин башталышында бул курс пландалып, тиешелүү 

сааттар белгиленет. Бул учурда ЭОР тандоо курсу 

катары, же болбосо, жогорку окуу жайынын компо-

ненти катары сунушталат. Эгерде курс республика-

нын методикалык бирикмеси тарабынан сунуштал-

са, анда ал окуу планына мамлекеттик компонент ка-

тары киргизилет. Бул учурда аталган курс кесиптик 

кадрларды даярдоодогу сөзсүз өтүлүүчү курс болуп 

эсептелет. 

Эгерде апробациядан өткөн ЭОР мектептик 

предметтерди окутууга карата даярдалган болсо, ан-

да бул ресурс окуу предметин автоматташтырууга 

багытталат (мисалы, информатика боюнча элек-

трондук окуу ресурсу, 5-класстын математика пред-

метин окутуунун электрондук окуу ресурсу ж.б.). 

Мында ЭОРдун окуу процессине жайылтылышы 

конкреттүү предметтин алкагында ишке ашырылат. 

Процедуранын валиддүүлүгүн камсыз кылуу 

максатында, б.а. ЭОРдун максаттуулугун жана на-

тыйжалуулугун камсыз кылуу үчүн аны даярдоо 

жана ишке ашыруу процессине үзгүлтүксүз монито-

ринг жүргүзүп туруу керек. Бул процесс ЭОРду 

даярдоонун учурунда тиешелүү маалыматтар менен 
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камсыз кылат. Эгерде процесстен четтеп кетүү бай-

калса, процессти кайра оӊдоо талап кылынат. Четтеп 

кетүүнү өз убагында оӊдоо, преоцессти натыйжалуу 

жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. 
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