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Макалада окутуу процессинде билим берүүчү элект-

рондук басмаларды колдонуунун негизги дидактикалык 

максаттарынын башкача айтканда төмөнкүлөрдү:  маа-

лымат менен камсыз кылуу, билимдерди калыптандыруу  

жана   бышыктоо, билгичтик жана көндүмдөрдү өркүндө-

түү, билимдин натыйжаларын текшерүү каралат. Мын-

дан тышкары окуучулардын өз алдынча билимге ээ болуусу-

нун  түрдүү  иш аракеттин формаларын уюштуруу, заман-

бап маалыматтык  технологиянын бардык  мүмкүнчүлүк 

спектрин  ар түрдүү окуу иш аракеттерин аткарууда  кол-

донуу,   анын ичинде  эсепке  алуу,  маалымат топтоо,  маа-

лыматтты кайра иштеп чыгуу, интерактивдүү диалог,  

объектилерди, процесстерди, кубулуштарды  моделдешти-

рүү камтылган. Мугалимдер тарабынан түзүлгөн элек-

трондук окутуу каражаттары да, салттуу окуу басылма-

лар, башкача айтканда окуу китептери, окуу-методикалык 

колдонмолор сыяктуу эле, дидактикалык талаптарга 

жооп берүүсү милдеттүү.  Ал эми дидактикалык  талап-

тардын окутуунун принциптерине жана закон ченемдүү-

лүктөрүнө дал келүүсү, окуу материалын системалуу берүү 

жана  окуу материалынын ар бир бөлүгүн берүүдө билим, 

билгичтик, көндүмдөрдү калыптандыруудагы перспектив-

дүүлүгүн эске алуу экендигин белгилейт. 

Негизги сөздөр: инновациялык технологиялар, оку-

туунун эффективдүүлүгү, электрондук окутуу каражат-

тары, инсанга багытталган окутуу, маалыматтык ком-

муникативдик технологиянын  каражаттары.  

В статье рассматривается проблема основных ди-

дактических целей применения образовательных электрон-

ных материалов в учебном процессе, т.е. следующее:  обес-

печение информацией,  формирование и закрепление знаний, 

развитие умений и навыков, контроль результатов знаний. 

Кроме этого, включены вопросы организации самостоя-

тельного овладения учащимися различными формами дея-

тельности, применения спектра всех возможностей совре-

менных информационных технологий при выполнении раз-

личных видов учебной деятельности, в том числе ведение 

учета,  сбор информации,  обработка информации, интер-

активный диалог, моделирование объектов, процессов, яв-

лений. Разработанные учителями электронные учебные 

средства, традиционные учебные издания, т.е. учебники, 

учебно-методические пособия также должны отвечать 

дидактическим требованиям.  А также отмечается соот-

ветствие дидактических требований принципам и законо-

мерностям обучения, системная подача учебного материа-

ла и учет перспективности в формировании знаний, умений 

и навыков при подаче каждой части учебного материала. 

Ключевые слова: инновационные технологии, эффек-

тивность обучения, электронные учебные средства, лич-

ностно-ориентированные технологии, средства информа-

ционно-коммуникативных технологий.  

The article deals with the problem of the main didactic 

goals of the use of educational electronic materials in the edu-

cational process, i.e. the following: the provision of information, 

the formation and consolidation of knowledge, the development 

of skills and abilities, the control of knowledge results.In 

addition, questions include the organization of self-mastering 

students of various forms of activity, the use of the spectrum of 

all the capabilities of modern information technologies in the 

performance of various types of learning activities, including 

record keeping, information gathering, information processing, 

interactive dialogue, modeling objects, processes, and phenol-

mena. E-learning tools developed by teachers, traditional edu-

cational publications, i.e. textbooks, teaching aids should also 

meet didactic requirements. It also notes the compliance of di-

dactic requirements with the principles and laws of training, the 

systematic presentation of educational material and the consi-

deration of prospects in the formation of knowledge and skills in 

the presentation of each part of educational material. 

Key words: innovative technologies, learning efficiency, 

еlectronic educational editions teaching chemistry, personality-

oriented technologies, means of information and communication 

technologies. 

Бүгүнкү күндөгү  билим берүүнүн маалыматтык 

каражаттарынын  жана формаларынын көп түрдүүлү-

гүн пайдалануу аркылуу, окутуу процессинин   дидак-

тикалык эффективдүүлүгүн камсыз кылууга  жети-

шүү милдети турат. Качан гана   сабактарда ар түрдүү  

заманбап маалымат каражаттарын, телекоммуника-

циялык технологияларын пайдаланган учурда,  окуу-

чулардын  маалыматтык-изденүүчүлүк, эксперимент-

тик-изилдөөчүлүк,  өз алдынча  иш аракети, ошондой 

эле    маалыматтарды кайра иштетүү   билгичтик, көн-

дүмдөрү өркүндөйт [6]. 

Билим берүүчү электрондук басмалар окутуу 



  
 

154 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №8, 2018 год 

процессинде  окуучулардын  өз алдынчалуулуктарын  

камсыз  кылуу үчүн  колдонулат. Учурдагы окуу про-

цессин массалык маалымат каражаттары – алардын 

ичинен аудиовизуалдык окутуу каражаттарсыз б.а. 

электрондук окутуу каражаттарсыз элестетүү кыйын. 

Биология предмети боюнча кеңири колдонуп келген 

окуу фильмдери, диафильмдер жана тасмалар бар. 

Предметтин өзгөчөлүгүнө жараша аудиовизуалдык 

каражаттарды бардык окуу ситуацияларында, билим 

берүүнүн бардык этаптарында колдонуу менен, дүй-

нөгө болгон көз карашты, маданиятты тарбиялоого 

болот. Бүгүнкү күнгө чейин аудиовизуалдык каражат-

тар орус тилинде гана даярдалгандыктан, алар кыргыз 

мектептеринин окуу процессинде максатка ылайык-

туу колдонулбай келе жатат. Ошондуктан Кыргыз 

Республикасынын мектептеринде массалык маалы-

мат каражаттарын колдонуу менен, окутууну телекөр-

сөтүүлөр, радиоберүүлөр аркылуу активдештирүү за-

рыл. Теле жана радио боюнча окутуу берүүлөрүн ке-

ңейтүү, алардын мазмунун жакшыртуу боюнча ал-

дыңкы мугалимдердин иш тажрыйбаларын жайылтуу 

менен окуучуларга билим берүүнүн, алардын билгич-

тик, көндүмдөрүн калыптандыруу, өркүндөтүү, тар-

биялоо боюнча үлгүлөрдү, сунуштарды берүү эң маа-

нилүү маселелерден болуу керек. Анткени теле жана 

радио берүү окуучулардын маалыматтарды эске ту-

туусун жеңилдетет, билимин кеңейтет, тереңдетет.  

Демек, билим берүүнүн сапатын жогорулатат [7]. 

Билим берүүчү электрондук басмаларды билим-

дин булагы катары колдонуунун негизинде белгилүү 

психикалык процесстер жатат. Аларды колдонуу ме-

нен бирге, мугалим класста күчтүү дүүлүктүргүчтөр-

дү камсыз кылат. Алар окуучулардын сезүү органда-

рына күчтүү таасир берүү аркылуу, алардын бардык 

психикалык функцияларын өзгөртөт. Кабыл алуу про-

цессинде катышкан көрүү жана угуу анализаторлору 

боюнча толук элестөөлөрдү алууга түрткү берет. Би-

лим берүүчү электрондук басмалар аркылуу берилүү-

чү маалыматтардын орчундуу бөлүгү өткөрүмдүү-

лүгү жогору болгон көрүү анализаторлорунан өтөт. 

Бирок негизги маалыматтарды окуучулар угуу анали-

заторлорунун жардамы менен кабыл алышат. Ошон-

дуктан билим берүүчү маалыматтарды кабыл алууда 

көрүү анализаторлорунун потенциалдык мүмкүнчү-

лүктөрү көбүрөөк. Сапаттуу окутуу үчүн, кабыл алуу 

процессинде кабыл алуунун түрлөрү көбүрөөк каты-

шуусу маанилүү. Алардын эң маанилүүсү көрүү-угуу 

менен, андан кийинки орунда көрүү менен, акырында 

угуу менен кабыл алуу саналат. Дүүлүктүргүчтөрдүн 

татаал комплексинин (мындайча айтканда алардын 

таасири) бир эле мезгилде түрдүү анализаторлорго 

таасир этиши өзгөчө күчкө жана эмоционалдуулукка 

ээ. Ошондуктан техникалык каражаттардын жардамы 

менен маалыматты кабыл алуучу окуучунун организ-

мин алып карасак, сапаттык жактан демейдегиден 

башка өзгөчө маалыматтардын агымы сезилген образ-

дан логикалык ой жүгүртүүгө, абстракцияга өтүүчү 

эмоционалдык негизди түзөт. Ой жүгүртүүнүн эң жо-

горку формасы болгон абстрактуу ой жүгүртүү бизди 

курчап турган чындыкты көрүүдөн башталат. Демек 

таанып билүү сезүүдөн, сезүү аркылуу кабыл алуудан 

башталат [5]. 

Көрсөтмөлүүлүк жана эксперимент менен оку-

ганда кабыл алуу процессинде түрдүү сезүү: көрүү, 

угуу, даам сезүү, жыт билүү органдарын катышты-

рууга аракеттенишет. Мисалы  анимацияны пайдала-

нуу менен, үндүү экран каражаттарын колдонуу жак-

шы натыйжаларды берет. Экранда көрсөтүлүп жаткан 

объектинин окуу-таанып билүү максаттары үчүн кол-

донулуучу жактары өзгөчөлөнүп бөлүнүп турат. 

Ошентип, бир эле мезгилде түрдүү анализатор-

лорго таасир этүүчү дүүлүктүргүчтөрдүн комплекси 

өзгөчө күчкө жана өзгөчө эмоцияга ээ боло алат. 

Ошондуктан электрондук окутуу каражаттарынын  

жардамы менен маалыматты кабыл алып жаткан 

окуучунун  организми сапаттык жактан өзгөчөлөнгөн, 

эмоциялык негизди түзгөн, анын негизинде сезимге 

келген элестерден логикалык ой жүгүртүүгө, абс-

трактташтырууга оңой өтүүгө мүмкүндүк берген маа-

лыматтардын күчтүү агымына туш келет. Биологияны 

окутууда көрсөтмөлүүлүктү жана экспериментти кол-

донуу түрдүү сезүү органдарын (көрүү, угуу, жыт би-

лүү) катыштыруу зарыл. Мектепте биологиядан  би-

лим алууда, байкоо жүргүзүү учурунда окуучу көз ме-

нен көрүүгө муктаж. Үндүү экран каражаттары бул 

милдетти эң натыйжалуу аткарат. Ал сабакта дүйнөнү 

курчап турган жаратылышты, тиричиликти, илимди 

камтыган окуу  материалдары чагылдырылат. Үндүү 

экран каражаттарынын жардамы менен алынган би-

лимдер таанып билүүнүн эң жогорку баскычына – тү-

шүнүктөргө  жана теориялык тыянактарга өтүүнү 

камсыз кылат [6]. 

Мугалимдер тарабынан түзүлгөн электрондук 

окутуу каражаттары (айрым учурларда билим берүү-

чү электрондук  басылмалар) салттуу окуу басылма-

лар б.а. окуу китептери,  окуу жана окуу-методикалык 

колдонмолор сыяктуу эле,  дидактикалык талаптар-

дын стандартына жооп берүүсү милдеттүү. Дидакти-

калык талаптар окутуунун принциптерине жана закон 

ченемдүүлүктөрүнө дал келет [1]. 

  Төмөндө традициялык дидактикалык талап-

тарга токтоло кетели. 

Электрондук окутуу каражаттарына (ЭОК) бол-

гон  илимийлүүлүк  талап – бул окуу материалын те-

рең,  илимдеги акыркы жетишкендиктерди илимий 

тактык  менен  берүү.  ЭОКнын жардамы менен окуу 
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материалын өздөштүрүү процесси   учурдагы илимий 

таанып билүүнүн методдору менен дал келиш керек. 

Мисалы:  эксперимент, салыштыруу, байкоо, абстрак-

таштыруу, жалпылоо, конкреттештирүү, аналогия, 

индукция  жана дедукция, анализ жана  синтез, модел-

дештирүү методу, анын ичинде математикалык жана 

ошондой эле системдүү анализ методу. 

ЭОКны пайдаланууда окутуунун жеткиликтүү-

лүк талабы окуучулардын жаш  жана жеке өзгөчөлүк-

төрүн эске алуу менен, окуу материалынын тереңди-

гин жана теориялык татаалдык  даражасын аныктоо  

зарылдыгын  белгилейт. Окуучу  үчүн окуу материа-

лынын өтө татаалданып кетишине жол бербейт. 

Окутуунун  проблемалык талабы окуу таанып 

билүү иш аракетинин маңызын жана мүнөзүн камсыз-

дайт. Окуучулар качан гана, проблемалык кырдаал-

дар пайда болгондо аларды чечүүдө ой жүгүртүүчү-

лүк активдүүлүгү  жогорулайт. Башкача айтканда, 

ЭОКдын жардамы менен бул дидактикалык талаптын 

аткаруу деңгээли, башка традициялык окуу китепте-

рин жана колдонмолорду колдонгон учурдан бир топ 

эле жогору [1]. 

Окутуунун көрсөтмөлүүлүк талабы  окуучулар-

дын байкоосун камсыз кылуучу  окулуп үйрөнүлүүчү  

объектини сезим аркылуу кабыл алуу жана алардын 

макеттерин, моделдерин жекече байкоосун эске алуу. 

ЭОК аркылуу виртуалдуу  реалдуулук системасын та-

ратууда көрсөтмөлүүлүктү эле эмес, полисенсордуу-

лукту камсыз кылышы бул талапты жогорку деңгээл-

де ишке ашыра алат. 

Окутуунун аң сезимдүүлүк талабы үйрөнүүчү-

нүн өз алдынчалуулугун жана иш аракетин активдеш-

тирүү. Мында мазмун  окуучу үчүн  иш аракетке ба-

гытталат. Окутуунун активдүүлүгүн жогорулатуу 

жана окуучунун тандап алуу мүмкүнчүлүгүн кеңей-

түү  максатында  ЭОК ар түрдүү окуу кырдаалдарды, 

суроолорду камтуусу шарт.  

Системалуулук жана удаалаштык талабы  

ЭОКын пайдаланууда  окуучулардын окуу үйрөнүүдө  

белгилүү билимдер системасынын удаалаштыгын 

камсыз кылат. Бул учурда  билим, билгичтик, көндүм 

белгилүү бир системада  логикалык ирээтте калыпта-

нышы керек. Бул үчүн төмөнкүлөрдү эске алуу зарыл: 

-  окуу материалын системалуу берүү; 

- окуу материалынын берилиш иреттүүлүгүн  

тактоо; 

- окуу материалынын ар бир бөлүгүн берүүдө 

билим, билгичтик, көндүмдөрдү калыптандыруудагы 

перспективдүүлүгүн эске алуу; 

- окулуп үйрөнүлүп жаткан материалдын пред-

мет аралык байланышын эске алуу; 

- окутуунун логикасын аныктоочу билимди алуу 

процессинин удаалаштыгын түзүү; 

-  ар түрдүү булактардан алынган маалыматтын   

байланышын түзүү. 

Билимдерди өздөштүрүүнүн бекемдик талабы   

окуу материалын  терең, ага көңүлдү бөлүп, ой жүгүр-

түү менен өздөштүрүүсү маанилүү. 

Окутуунун билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк 

жана тарбия берүүчүлүк кызматтарынын бирдик-

түүлүк талабы да ишке ашат [3]. 

Интерактивдүүлүк талабы окутуу процессинде  

окуучу менен ЭОКдын өз ара аракеттенишүүсү үчүн 

орундун болушу милдеттүү. ЭОКдын каражаттары  

интерактивдүү диалогду жана суггестивдик (англ.  

suggest – сунуштоо, кеңешүү)  кайтарым байланышты 

камсыз кылышы зарыл. Диалогду уюштуруунун эң 

маанилүү составдык бөлүгү болуп, окуучулардын 

аракетине  ЭОКдын реакциясы саналат. Суггестивдик  

кайтарым байланыш текшерүүнү ишке ашырат жана 

окуучунун таасирин корректирлейт б.а. оңдоп түзө-

түүлөрдү киргизет,  кийинки иш арактетине сунуш-

тарды берет, маалыматтык жана  түшүндүрүүчү  мате-

риал менен иштөөсүн дайыма ишке ашырат жана  би-

лим деңгээлин жогорулатуу максатында ишке анализ 

жүргүзөт, сунуштарды берет.  

Окуу материалынын компьютердик  визуалдаш-

тыруу мүмкүнчүлүгүн ишке ашыруу маалыматтарды 

чагылдыруу каражаттарынын (компьютерлердин, 

мультимедиалык проекторлордун техникалык мүм-

күнчүлүгүн,) мүмкүнчүлүктөрүн ЭОКдын окуу мате-

риалынын берилишинин сапатын салыштыруу боюн-

ча анализдейт [4]. 

Окуучунун интеллектуалдык потенциалын өнүк-

түрүү талабы ЭОКдар менен иштөөдө  ой жүгүртүү 

(алгоритмдик, көрсөтмөлүү-образдык, теориялык) 

стилин, татаал кырдаалдарда оптималдуу же вариа-

тивдүү чечимдерди кабыл ала билүү, маалыматтарды 

кайра иштете билүү билгичтиктерин калыптандыруу. 

ЭОКдардын окуу материалын берүүдөгү сис-

темдүүлүк жана структуралык-функционалдык бай-

ланыштуулук талабы. 

ЭОКдардын окутуунун дидактикалык циклинин 

үзгүлтүксүздүгүн жана  толуктугун (бүтүндүк) кам-

сыз кылуу талабы. Бул болсо  маалыматтык жана ком-

муникациялык техника менен иштегенде бир эле иш-

тин сеансынын чегинде дидактикалык циклдин бар-

дык  бөлүктөрүн аткаруу мүмкүнчүлүгү. 

Теориянын практика менен болгон байланыш 

принциби билим берүүчү электрондук басмалардын 

жардамы аркылуу ийгиликтүү ишке ашырылат. Тур-

муштан алынган ар түрдүү мисалдардын негизинде, 

окуучулар теориялык билимдер эл чарбасынын ар 

кайсы тармагында кантип колдонулаары өздөштүрү-

лөт. Мындай мисалдар, окуучулардын билим алууга 
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аң сезимдүү, жоопкерчиликтүү мамиле жасоого ба-

гыттоо менен алардын билимдеринин сапатын  жого-

рулатат [2]. 

Жыйынтыктап айтканда, окутуу процесси эки 

жактуу болгондуктан, мектепте мугалим өзүнүн 

ишин илимий  уюштуруу менен бирге эле,  окуучунун 

акыл иш аракетине, билимге ээ болуусуна, билимди 

колдоно билүү жана керектүү кырдаалда аны  ишке 

ашыруу процесстерине жана акыл өнүгүүсүнө карата  

жетекчилик  кылуу аркылуу биологияны окутуунун 

эффективдүү натыйжасына  мазмунду туура  тандап 

алуу аркылуу жетишүүгө болот. Бул учурда мазмунду 

тандоонун критерийлерин  жана методологиясын өр-

күндөтүү  баарынан мурда   билим берүү процессинде   

окуучуну белгилүү бир  билимдердин, билгичтиктер-

дин, көндүмдөрдүн суммасын алууга багыттабастан,   

анын заманбап технологияларын активдүү пайдала-

нуу шартында, анын каражаттары   болгон  мультиме-

диа, гипертекст, гипермедиа, телекоммуникация   ме-

нен өз алдынча билимге ээ болуусун жана   интеллек-

туалдык потенциалын өстүрүүсүн шарттайт.    
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