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Макалада жогорку окуу жай окутуучуларынын 
дидактикалык компетенттүүлүктөрүн өнүктүрүү мак-
сатында киргизилген атайын семинар-практикумдун 
модулдук программасынын өзгөчөлүктөрү талдоого 
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В статье проанализирована особенности модуль-
ной программы семинара практикума введенного в целях 
развития дидактической компетентности преподава-
телей вузов. 
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seminar workshop introduced in the development of didactic 
competence of university teachers. 
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Жогорку окуу жай окутуучуларынын кесиптик 
компетенттүүлүктөрүн өнүктүрүү процессинде 
«Окутуучунун дидактикалык маданияты» семинар-
практикумун ишке киригизип жатып мындай жаг-
дайларды эске алдык.  

Окуу программасынын мазмуну жана ал 
боюнча окутуу технологиялары окутуучулардын 
дидактикалык маданиятын өнүктүрүүнүн шарттарын 
жана компоненттерин кылдат эске алгандай анын 
компоненттерин этап-этап боюнча калыптан-
дыруунун логикасына дал келгендей долбоорлонду. 
Бул курстун алкагы окутуучулардын дидактикалык 
маданиятынын компоненттерин калыптандыруунун 
бардык милдеттерин чече албайт, бирок бул 
багыттагы илимий-методикалык иш чаралардын 
өзөгү катары кабылданды. 

Модулдук программалоо дегенде билим берүү 
процессинде адамдын өз алдынча окуп үйрөнүшүн 

камсыз кылган, кандайдыр бир ички бүтүндүккө ээ 
болгон жана бири-бирин толуктап турган үйрө-
нүүнүн өз алдынча элементтеринин иреттелген 
жыйындысын түшүнөбүз. [4, 144] Модулдук үйрө-
түм үчүн даярдалган жана модуль деп аталган окуу 
материалдарынын бирдиги алдын ала ойлонушту-
рулуп даярдалган бөтөнчө мааниге ээ. «Окутуучунун 
дидактикалык маданияты» семинар-практикуму 
төрт модулдан турат. Алардын когнитивдик компо-
нентти калыптандырууга багытталган модулдары 
лекциялык, практикалык формада өткөрүлүүчү 
темалардан турат.   

«Окутуучунун дидактикалык маданияты» кур-
сун окутуу калыптандыруучу эксперименттин бар-
дык этаптарын ичине алды. Ошондуктан курстун 
программасы боюнча ЖОЖ окутуучуларынын 
дидактикалык маданиятын калыптандыруу про-
цесси биз тарабынан аныкталган моделдин диагнос-
тикалык киришүү, мазмундук-методикалык жана 
текшерүү жана коррекциялоо, баалоо блокторунун 
логикасына туура келет. (№1 таблица. 228 б.) 

Буга ылайык аталган курстун алгачкы 
«Киришүү модулунун» алкагында ага катышуу-
чулардын дидактикалык маданиятынын баштапкы 
деңгээлдери айкындалат.  Бул максатта төмөнкүдөй 
иштер аткарылат: киришүү тесттери аркылуу окутуу-
чулардын дидактикалык ишмердүүлүктүн негизин 
түзгөн теориялык жана методикалык билимде-
риндеги кем өксүктөр аныкталат; окутуучулардын 
тигил же бул билим берүү ишмердүүлүгүн жүзөгө 
ашыруудагы туш болгон кыйынчылыктары типтеш-
тирилет;  окутуучулардын жогорку кесиптик билим 
берүүнүн дидактикасын үйрөнүү ыкласын өнүктү-
рүүгө багыт берилет;  үйрөнүү алдында турган курс-
тун мазмуну тааныштырылат жана аны коррек-
циялоо, өркүндөтүү боюнча окутуучулардын суроо-
талаптары, керектөөлөрү үйрөнүлөт. 
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1-таблица. «Окутуучунун дидактикалык маданияты» курсунун технологиялык картасы. 
 
Модулдар Структуралык-

функционалдык модель 
Окутуучунун дидактикалык 
маданиятын этап-этап боюнча 
калыптандыруу технологиясы. 

1.Модуль. Киришүү бөлүмү. Программага 
катышуучулардын суроо талаптарын, керектөөлөрүн 
үйрөнүү, мотивациялоо, диагностикалоо. Киришүү тести.  

 
Диагностикалык блок 

Актуалдаштыруу 

2.Модуль. ЖОЖдордо окутуу ишин уюштуруунун 
теориялык жана методикалык негиздери 

Мазмундук-
методикалык блок 

Уюштуруу долбоорлоо 

3.Модуль. Модулдарды  өздөштүрүүнүн натыйжаларын 
баалоо,  

Текшерүү-баалоо блок  
 
Коррекциялоо - 
оптималдаштыруу 

4.Модуль. Окутуучулардын суроо- талаптары бюнча  
вариативдик модуль 

 
Биринчи модулга таандык «Дүйнөдө жана 

Кыргызстандын жогорку билим берүү процессин-
деги инновациялык процесстер» – деген теманын 
материалдары окутуучулардын өздөрүн жогорку 
окуу жайлардагы дидактикалык ишмердүүлүктүн, 
иновациялык процесстердин эң жооптуу активдүү 
субьекти катары туткан позициясын актуалдаш-
тырууга багытталды. 

Ошондуктан бул модулдун алкагында өздөрү-
нүн окутуу практикасында дамамат кайталана бе-
рип көнүмүш стреотипке айланып калган эски пара-
дигмалар менен дүйнө университеттеринин ишин 
илгерилеткен иновациялык табылгаларды салыш-
тырып, артыкчылыктар ынандырууга, жогорку 
билим берүү системасындагы дидактикалык 
баалуулуктардын дурус жана буруш жактарын 
салыштырып, анализдеп, алгылуулуктарын тандап, 
иргеп алууга установка берилет. Ал темалардын 
алкагында окутуучулар төмөнкүдөй билим жана 
билгичтиктерге ээ болуу жагы көзөмөл тутулду. 

Окутуучулар төмөнкүлөрдү билүүгө тийиш: 
дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жогорку кесиптик 
билим берүү системасынын өнүгүш тенденция-
ларын; иновация, жаңычылдык, инновация-модер-
низация, инновация - трансформация сыяктуу 
терминдердин маани-маңызын; билим берүү про-
цессиндеги инновациялардын критерийлерин; жаңы 
окуу программаларды жана инновациялык методи-
каларды иштеп чыгуунун принциптерин.  

Төмөнкүдөй билгичтиктерге ээ болушу абзел: 
өлкөнүн, регион, университет масштабындагы ино-
вациялык кырдаалдарды айырмалап, ажырата 
билүү;  гуманисттик билим берүү парадигмалары-
нын негизинде өнүгүү жолундагы окуу жайдын 
иновациялык изденүүлөрүнүн стратегиясын иштеп 
чыга алуу; жогорку окуу жайлардагы иновациялар 
тууралуу логикалык жактантыкап ойлонуштурулган 
баяндама жасай алуу; үйрөнүүчүлөрдүн жигердүү-
лүгүн өнүктүрүү максатында окуу процессине 
инновациялык ыкмаларды киргизүүгө ыкластуулук; 
азыркы билим берүү чөйрөсүндөгү инновациялык 
тенденцияларга ылайык өзүн өзү кесиптик жактан 
өнүктүрүүнүн перспективалуу линияларын түзүү 
жана ишке ашырууга даярдык.  

Демек, «Окутуучунун дидактикалык мада-
нияты» семинар-практикумунун алкагында окутуу-
чуларды жогорку окуу жайлардагы иновациялык 
процесстердин субьектине айландырууга өзгөчө 
маани берилди.  

Биринчи модулдун алкагындагы өзөктүү тема-
лардын бири бул «Жогорку окуу жай окутуучула-
рынын дидактикалык компетенттүүлүгү». Бул 
теманын маалыматтык блогунда биз биринчи 
главада айкындалган компетенттүүлүктүн критерий-
лерине таянып заманбап жогорку окуу жай окутуу-
чусунун кесиптик педагогикалык турпатын ачыктап 
бердик.  

Мындай иштердин натыйжасында окутуучулар 
өзүнүн дидактикалык даярдыгын сын электен өткө-
рөт, мурдагы ишмердүүлүгүнө каанаатанбагандык 
жана өзүн жаңы иновациялык процесстердин 
активдүү катышуучусу катары өнүктүрүү ыкласы 
актуалдаша баштайт.  

«Окутуучунун дидактикалык маданияты» 
семинар-практикумунун «ЖОЖдордоо куту ишин 
уюштуруунун теориялык жана методикалык 
негиздери» аттуу экинчи модулу окутуучулардын 
дидактикалык маданиятын өнүктүрүүнүн эң өзөктүү 
бөлүгү болуп эсептелет жана аталган ишмер-
дүүлүккө даярдоо дал ушул модулдун алкагында 
жүзөгө ашат. Бул модулду өздөштүрүү процессинде 
окутуучулар жогорку кесиптик билим берүү про-
цессин заманбап парадигмалар жана технология-
лардын негизинде долбоорлоо, конструкциялоо, 
уюштуруу жана коммуникативдик компетенцияларга 
ээ болушу күтүлөт.  

Дидактикалык маданиятты калыптандыруу 
жана өнүктүрүүнүн экинчи модулундагы максат 
жана милдеттердин натыйжалуулугу дидактикалык 
билим жана технологиялык-иновациялык жөндөм-
дөрдү улам өнүктүрүүнүн, аларды чыныгы дидакти-
калык процессте жаңы кырдаалдарда колдонуунун, 
окутуунун жаңы жана жеке методдорун иштеп 
чыгуунун, мугалимдин дидактикалык ишмердүү-
лүгүнүн мазмунуна жаңы элементтерди кошуунун 
эсебинен камсыздалып келген. Экинчи модулду 
үйрөтүү процессинде өздөштүрүлгөн теориялык 
жана практикалык билим жана жөндөмдөрдүн неги-
зинде окутуучунун дидактикалык ишмердүүлүгүн 
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активдештирүүгө жана дидактикалык маданиятты 
жаратууга өзгөчө көңүл бурулган. Бул максат жогор-
ку профессионалдык билим берүүнүн үчүнчү муун-
дагы мамлекеттик билим берүү стандартынын кирги-
зилиши менен ишке ашты.[1] Ушул факторлор 
мугалимдердин өздөрүнүн дидактикалык системала-
рынын жана дидактикалык ишмердүүлүктү уюшту-
руу ыкмаларын иштеп чыгуу зарылдыгын жаратты.  

Биздин тажрыйба аталган милдеттердин 
өтөөсүнө чыгуу кафедралар менен тыгыз кызмат-
ташуусуз мүмкүн болбостугун ырастады. Анткени, 
кафедра жогорку окуу жайларда окуу-тарбия масе-
лелерин чечүүчү эң негизи ядросу. Ошону менен 
бирдикте ал бирикмелер окутуучулардын кесиптик- 
педагогикалык компетенттүүлүгүн өнүктүрүүнүн 
методикалык борбору катары эсептелет. Экинчиден, 
окутуучулардын өзүнүн дидактикалык компетент-
түүлүгүнүн өнүгүшүн баалоо, жетишкендиктерин өз 
алдынча каттоо иштерин уюштуруу да өзгөчө 
мааниге ээ болоору ырасталды. Буга байланыштуу 
биз ар катышуучу тарабынан электрондук портфель 
түзүүсүнө жетиштик. 

Окутуучунун электрондук портфели – окутуу-
нун компьютердик каражаттарын аккумуляциялоого, 
бөлүштүрүлгөн маалыматтык-билим берүү ресурс-
тарына, нормативдик документтерге, педагогикалык 
тажрыйбанын натыйжасы жана мугалимдин жетиш-
кендиктерине, окуучулардын чыгармачыл эмгекте-
рине ж.б. багыталган татаал программалык-методи-
калык комплексти билдирет. [3, 99] 

Окутуучунун электрондук портфели төмөнкү-
дөй талаптарга шайкеш келиши талап этилет: 
максатка багытталгандык – иргелген, тандалган 
материалдар окутуучунун дидактикалык ишмердүү-
лүгүнүн максатына шайкеш келиши шарт; жаңыла-
нып туруу – электрондук портфелдин материал-
дарынын улам жаңыланып турушу талап этилет;  
маалыматтардын көп кырдуулугу – электрондук 
портфелдин материалдары мүмкүн болушунча сту-
денттер менен жүргүзүлгөн окутуу иш чарала-
рынын бардык кырларын камтышы керек; өз алдын-
чалык – электрондук портфелде окутуучунун окуу 
процессин дидактикалык жактан камсыздоо боюнча 
өзүнчө жеке көз караштарын да камтышы шарт; 
чыгармачылык – окутуучунун дидактикалык иш-
мердүүлүккө карата чыгармачыл мамилесин чагыл-
дырып турушу абзел; илимийлүүлүк – электрондук 
жогорку кесиптик билим берүүнүн педагогикасы 
жана психологиясы боюнча жетишкендиктерге 
негизделиши шарт.   

Электрондук портфелди түзүүдө жана толту-
рууда мугалимден өзүнүн профессионалдык ишмер-
дүүлүгүн уюштуруу, моделдештирүү жана долбоор-
лоо жөндөмдөрү, программалык-методикалык 
комплексти иштеп чыгуунун талаптарын эске алуу 
(психологиялык-педагогикалык талаптар, эргоно-
миялык талаптар жана дизайн талаптары, программа-
лык-технологиялык ж.б.) талап кылынат. 

Азыр жогорку окуу жайлардын максаты өзүнүн 
туткан позициясын сынчыл көз караш менен талдай 

билген, коомдук өзгөрүүлөргө ыңгайлаша билген 
өмүр бою өз алдынча билим алууга ынтызар жана 
жөндөмдүү жан дүйнөсү бай кербайланышка ыктуу 
инсандарды калыптандыруу болуп эсептелет. 

Ошондуктан үчүнчү модулдун алкагында оку-
туучулардын аталган дисциплинаны өздөштүрүү 
натыйжаларын, эң башкысы анын алардын дидак-
тикалык ишмердүүлүктү ийгиликтүү жүрүгүзүү 
боюнча компетенттүүлүктөрүнүн өнүгүшүнө тааси-
рин айкындоого аракет жасадык. Бул иш алардын 
билим, билгичтиктеринин дидактикалык ишмердүү-
лүктөгү көрүнүшүн байкоо, эксперттик баалоо, өзүн 
өзү баалоо методдору менен ишке ашты. Айрыкча, 
окутуучулардын окуу процессин пландаштыруу 
жана өткөрүү боюнча окуу-методикалык комплекс-
терин, силлабустарын, студенттердин  өз алдынча 
иштери боюнча тапшырмалар фондун, окуу 
процессин уюштуруу боюнча методикалык сунуш, 
колдонмолорун талдоого маани бердик. Биз тара-
бынан буларды квалиметрикалык жактан монито-
ринг жасоонун эксперттик картасы иштелип чыкты. 

Натыйжада окутуучулардын дидактикалык 
компетенттүүлүгүн мындан ары өнүктүрүү үчүн 
кошумча иш чаралардын системасын айкындоого 
өбөлгө болду. Экинчиден,  окутуучулардын суроо 
талаптарын канааттандыруу үчүн жаңы вариативдик 
модулдарды долбоорлоо конкреттештирди. 

Төртүнчү модулдун алкагында өзүн өзү жана 
эксперттик баалоолордун негизинде дидактикалык 
ишмердүүлүккө даярдыгындагы байкалган кем-
өксүктөрдү толуктоо коррекциялоо-оптималдаш-
тыруу багытындагы жумуштар жүргүзүлдү. Бул 
этапты белгилүү өлчөмдө – «Окутуучунун дидакти-
калык маданияты» семинар-практикумунун тилке-
синен тышкаркы диференциалдашкан жумуш-
тардын башталышы катары  кароого болот. Арий-
не, мындай иш окутуучулар тарабынан өз алдынча 
да, атайын топ менен да ишке ашышы мүмкүн. 
Биздин тажрыйбабызда көпчүлүк окутуучулар 
«Инсан таламдуу билим берүүнүн теориясы жана 
практикасы», «Жогорку кесиптик билим берүүнүн 
кредиттик технологиясы», «Жогорку кесиптик 
билим берүү процессинде долбоор, кейс-стади, 
мээге чабуул, драма, проблема чечүү методдорун 
конкретүү дисциплинанын материалында колдо-
нуунун» өзгөчөлүктөрү боюнча кошумча билим 
билгичтиктерге муктаж экендиктерин билдиришти. 
Бул жагдай «Окутуучунун дидактикалык мада-
нияты» семинар-практикумунун алкагындагы иш 
чараларды окутуучулар иштеген тармактык ка-
федралар менен тыгыз биримдикте алып баруу 
оптималдуу болоору жөнүндө тыянак жасоого алып 
келди.  
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