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Бул макалада окуучулардын окуу жетишкендикте-

рин баалоодо ар бир окуучунун компетенттүүлүктөргө ээ 

болгонун көрсөткөн индивидуалдуу деңгээлин аныктоо за-

рыл экендиги көрсөтүлгөн. Педагогикалык баалоонун маа-

нисин өздөштүрүлгөн билимдерди, билгичтиктерди жана 

көндүмдөрдү алдын ала пландалгандар менен дал келүүсү-

нүн даражасын аныктоонун системалуу процесси катары 

берилди. Баалоонун объективдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн 

баалоонун критерийлерин иштеп чыгуусу каралып сунуш-

талды. Ал үчүн кайсы сапат баалана тургандыгын анык-

тап алып, андан кийин кайсы сапаттын кандай деңгээлин 

кандай балл менен баалоо керектигин мугалим алдын ала 

даярдап алышы зарылдыгы кѳрсѳтүлдү. Ошондой эле, баа-

лоонун критерийлери окутуунун максаттарына негизде-

лип, окуу процессинде мугалим окуучуларды критерийлерге 

көңүл буруу зарылдыгы белгиленип, окуучулардын окуу же-

тишкендиктерин окуу иштерин аткаруунун максаттуулу-

гун жогорулашынын калыптандыруусуна жана баалоо 

процессинин ачыктыгын камсыз кылары аныкталды.  

Негизги сөздөр: окутуунун натыйжасы, окуу же-

тишкендиктер, педагогикалык баалоо, баа, критерий, кѳр-

сѳткүч, шкала, балл, объективдүүлүк, компетентүүлүк, 

окутуу процесси, таанып-билүү ишмердүүлүгү. 

В данной статье в процессе оценивания учебных дос-

тижений учащихся рассмотрен вопрос о необходимости 

определения индивидуальных достижений каждого учени-

ка при формирования ключевых и предметных компетент-

ностей. Смысл педагогического оценивания определен как 

системный процесс направленный на определения степени 

соответствия заранее запланированным и усвоенным  

(достигнутым) знанием, умением и навыком. Проблема 

объективного оценивания достигнутого результата тре-

бует разработки критериев учебных достижений учени-

ка. Показано важность в оценивании – оценить то, что 

требуется, учитель должен  заранее подготовить и опре-

делить, какое качество нужно оценить и каким баллом 

определить, это повышает требования к точности и на-

дежности оценивания, обоснованности его критериев. А 

также показано необходимость формулирования более 

четких требований к качеству планируемых знаний, кри-

териям и нормам оценок, и в процессе обучения учитель 

всегда должен обращать внимание учащихся на критерии 

оценивания, которое позволяет сделать процесс выполне-

ния работы целенаправленным, а процесс оценивания – 

прозрачным. 

Ключевые слова: результат обучения, учебные дос-

тижения, педагогическое оценивание, оценка, критерий, 

показатель, шкала, балл, объективность, компетент-

ность, процесс обучения, учебно-позновательная деятель-

ность. 

This article considered the question of the need to deter-

mine the individual achievements of each student in the forma-

tion of key and subject competenciesin the process of evalua-

ting students' academic achievement. The meaning of pedago-

gical assessment is defined as a systematic process aimed at 

determining the degree of compliance with previously planned 

and acquired (achieved) knowledge, skills and abilities. The 

problem of objective assessment of the achieved result requires 

the development of student learning achievement criteria. The 

importance of assessment is shown - to evaluate, what is requi-

red, the teacher must prepare in advance and determine what 

quality should be assessed and what point to determine. It in-

creases the requirements for accuracy and reliability of assess-

ment and the validity of its criteria. It also shows the need to 

formulate more precise requirements for the quality of the 

planned knowledge, assessment criteria and norms, and in the 

process of trainingthe teacher should always pay attention to 

the assessment criteria, which allows to make the work process 

focused and the assessment process transparent. 

Key words: learning outcomes, learning achievements, 

pedagogical assessment, evaluation, criterion, indicator, scale, 

score, objectivity, competence, learning process, cognitive acti-

vity. 

Азыркы учурда билимди берүүдөн, окуучунун 

билимди өзү өздөштүрүүсүнө өтүүгө, окуучунун ин-

сандык потенциалын өнүктүрүү үчүн шарттарды тү-
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зүүгө, б.а. компетенттүүлүк мамилени ишке ашыруу-

га көбүрөөк маани берилүүдө. Компетенттүүлүк ма-

миле окутуунун максатын анын натыйжасы аркылуу 

коюуну негизги маселе деп эсептейт. Бул учурда 

максат окутуу процесси аяктагандан кийин окуучу 

аткара ала турган аракеттерди мүнөздөйт. Албетте, 

бул аракеттер процесс аяктагандан кийин окуучуда 

байкала тургандай болушу зарыл.  

Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим 

берүүсүнүн  Мамлекеттик билим берүү стандартын-

да «окутуунун натыйжасы» түшүнүгү кеңири маани-

де каралат. Мында эң алгач мурун «билим берүүнүн 

натыйжасы» түшүнүгү берилет. Стандартта көрсө-

түлгөндөй, билим берүүнүн натыйжасынын курамы 

өздөштүрүлгөн баалуулуктардан жана окутуунун 

натыйжасынан турат. Окутуунун натыйжасы деп ар 

бир окуучу үчүн  жеке, жарандык жана кесиптик ке-

ректөөлөрүн жүзөгө ашырууну камсыз кылган ар бир 

окуучунун негизги жана предметтик компетенттүү-

лүккө ээ болуу деңгээли аталат [11].  

Окутуунун натыйжасы системалуу мүнөздө бо-

луп, системалуулуктун шартына ылайык өз элемент-

терине ээ, алар табигый түрдө өз ара бири-бири ме-

нен байланышат, бири бирине өз ара таасир этишет 

жана бир бүтүндүүлүккө багытталат. 

Демек, окутуунун натыйжасы – окуу предмети 

окулуп бүткөндөн кийин окуучу көрсөтө алуучу би-

лимдер, билгичтиктер, көндүмдөр, жөндөмдөр жана 

компетенттүүлүктөрдүн жыйындысы болуп эсепте-

лет. Предметтик стандарттарында окутуунун натый-

жасы түйүндүү компетенттүүлүктөр аркылуу берил-

ген. Мында маалыматтык, социалдык-коммуника-

тивдик, өзүн өзү уюштуруу жана проблемаларды че-

чүү компетенттүүлүгүнүн аркылуу калыптандыруу-

нун деңгээлдүү көрсөткүчтөрү келтирилген [11].  

Ар бир тема, бөлүм боюнча иштелип чыккан 

окуу натыйжасы аркылуу окутуунун максаты коюл-

макчы. Стандартта түйүндүү жана предметтик ком-

петенттүүлүктүн элементтери берилип, алардын ар 

бири окуучунун аракеттери түрүндө чечмеленген 

жана аткарыла турган милдеттердин татаалдыгына 

жараша үч деңгээлге бөлүүнү менен (репродуктив-

дүү, продуктивдүү, чыгармачыл ишмердүүлүктү ат-

каруу) аныкталып чыгышы зарыл. Биринчи деңгээл 

окуучунун үлгү боюнча аткара турган билгичтиктери 

менен мүнөздөлөт (берилген алгоритм боюнча ара-

кеттерди аткаруу). Экинчи деңгээл окуучунун өз-

дөштүргөн алгоритмин башка абалда колдонуусун 

мүнөздөйт, мында окуучунун жөнөкөй курамдагы 

ишмердүүлүктү аткаруу жөндөмү белгиленет. Үчүн-

чү деңгээл татаал курамдагы ишмердүүлүктү шарт-

тайт, мында окуучу бир нерсени өз алдынча куруп 

чыга алат жана аны негиздей алат. Демек, мугалим 

окуучулардын жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен 

тапшырмаларды иштеп чыгуусу окутуунун инсанга 

багыттап окутуу мамилесинин чегинде ар бир окуу-

чунун мүмкүнчүлүгүнө жараша окуу процессин 

уюштурууга мүмкүнчүлүк берет (табл. 1. Б. Блумдун 

таксономиясы жана деңгээл боюнча тапшырмалар-

дын жалпыланган тиби). Предметтер боюнча тема-

лардын, бөлүмдөрдүн өздөштүрүлүшү мугалим тара-

бынан үзгүлтүксүз көзөмөлгө алынып туруусу керек. 

Бул иш аракеттер педагогикалык баалоонун жарда-

мы менен ишке ашырылат. 

Педагогикалык баалоонун проблемасы педаго-

гикалык теориянын дагы, педагогикалык практика-

нын дагы актуалдуу проблемаларынын бири болуп 

эсептелет. Эгерде проблеманын теориялык багыты 

окумуштууларды тынчсыздандырса, практикалык 

багыты мугалимдерди жана билим берүү мекемеле-

ринин жетекчилерин тынчсыздандырып келүүдө. 

Кыргыз Республикасында билимди баалоонун 

проблемалары боюнча үзүрлүү эмгектенип жаткан 

окумуштуулардын ичинен Ж.А. Байтүгөлова [2], 

М.М. Бекежанов [3], А.А. Буркитова, Р.Х. Шакиров 

ж.б. [5], С.К. Калдыбаев, А.М. Мамытов, С.И. Ипта-

ров [8],  М.Мыкыева, Ж.Рыскулова ж.б. [6] эмгекте-

рин атай кетүү зарыл. 

Эгерде советтик педагогикада педагогикалык 

баалоо текшерүүдөн кийин окуучунун билимине, 

олимпиаданы, бүтүрүү жана кабыл алуу сынактарды 

уюштурууда баа коюу аркылуу ишке ашырылып кел-

ген болсо, азыркы күндө баалоо абдан кеңири багыт-

тарды камтыды десек болот. Педагогикалык баалоо 

класстагы баалоо (диагноздоочу, калыптандыруучу, 

суммативдик), олимпиада, жыйынтыктоочу мамле-

кеттик аттестация, жалпы республикалык тест аркы-

луу кабыл алуу экзамендери, аттестация, аккредита-

ция, өздүк аттестация, ички салыштырма изилдөөлөр 

(НООДУ), эл аралык салыштырма изилдөөлөр (PISA, 

TIMSS ж.б.) багыттары аркылуу билим берүү систе-

масында колдонулуп келүүдө. 

Окумуштуулар педагогикалык баалоонун маа-

нисин төмөнкүдөй чечмелешет. Орус окумуштуусу 

В.М. Полонский баалоону өздөштүрүлгөн билимдер-

ди, билгичтиктерди жана көндүмдөрдү алдын ала 

пландалгандар менен дал келүүсүнүн даражасын 

аныктоонун системалуу процесси деп белгилейт [9]. 
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Таблица 1  

Б.Блумдун таксономиясы жана деңгээл боюнча тапшырмалардын жалпыланган тиби. 

Мамлекеттик 

стандарт боюнча 

деңгээл 

Б.Блум 

боюнча 

деңгээл 

Аныктама 

 Окуучу эмне 

кылат? 

(окуучунун 

аракеттери) 

Окуучуларды 

демилгелѳѳ үчүн 

кандай ѳзѳктүү 

түшүнүктѳр 

пайдаланат? 

Арадагы же 

жыйынтыктоочу 

баалоо үчүн тап-

шырмалардын 

ѳнѳктѳшүк түрү   

1 2 3 4 5 6 

Репродуктивдик Билим Маалыматты аныктоо жана 

тандоо: 

Мисалы: 6 класс, үч бурчтук-

тун түрүн аныктагыла, 

эгерде  

- бир бурчу эки бурчунун 
суммасына чоӊ болсо;  

- бир бурчу эки бурчунун 
суммасына барабар болсо?  

Кабыл алат, 

эстейт, тааныйт, 

кайра айтып 
берет 

 

Санагыла, эстеп 

калгыла, атагыла 

Терминологиялык 

диктант, түшүнүк-

тѳрдүн картасы, 
тест-таануу 

Түшүнүү Сунушталган маалыматты 

түшүнүү; Кѳйгѳйдү ѳз сѳзү 
менен формулировкалоо. 

Мисалы: 6-класс,Yч бурчтук-

тун ар бир бурчунан алынган 

тышкы бурчтарынын 
суммасын тапкыла. 

Түшүндүрѳт, 

кайра курат, 

кѳрсѳтѳт, мисал-
дарды келтирет 

 

Талкуулагыла, 

аныктагыла, айтып 
бергиле 

Графикалык уюш-

туруучулар, тест, 

дил баян, презен-

тация, эссе - ой 

толгоо  

Репродуктивдик, 

продуктивдик 

Колдонуу Түшүнүктѳрдү жаңы кыр-

даалдарда пайдалануу. 

Мисалы: 6-класс, Эгерде 

А:В:С=2:3:4, анда  АВС үч 

бурчтугунун бурчтарын 

тапкыла. А бурчунун тышкы 
бурчун тапкыла.  

 

 

Кѳйгѳйлѳрдү 

чечет, билимин 
кѳрсѳтѳт 

 

Колдонгула, эсептеги-

ле, ѳзгѳрткүлѳ, танда-

гыла, классификация-

лагыла, корутундула-

гыла, кѳрсѳткүлѳ, тап-

кыла, инсценировкала-

гыла, аракеттенгиле, 

изилдегиле, экспери-

мент жүргүзгүлѳ, 

иллюстрациялагыла, 

түшүндүрүп бергиле, 

модификациялагыла, 

колдонгула, ылайыкта-

гыла, пландаштыргы-

ла, кѳрсѳткүлѳ, чийме-

син жасагыла, чыгар-

гыла, пайдалангыла.  

Лабораториялык 

иш, үлгү боюнча 

маселелерди чыга-

руу, долбоор (реал-

дуу жашоодо прак-

тикалык маселе-

лерди чыгаруу), 

тест, контролдук 

иш, байкоо жүр-
гүзүү күндѳлүктѳр   

 

 

Продуктивдик 

жана чыгармачы-
лык 

Талдоо Маалыматты байланыштуу 

бѳлүктѳргѳ бѳлүштүрүү. 

Мисалы:10-класс, f (x) – төр-

түнчү даражадагы көп мүчө 

болсун. f (x) канча тамырга 

ээ? Эмне үчүн? Түшүндүр-
гүлө. 

 

 

Бѳлүштүрѳт, 

талкуулайт, ачат 

 

Талдагыла, баалагыла, 

топтоштургула, сана-

гыла, категорияларга 

бѳлгүлѳ, классифика-

циялагыла, салыштыр-

гыла, байланыштыр-

гыла, карама-каршы 

койгула, сындагыла, 

талкуулагыла, бѳлүш-

түргүлѳ, айырмалагы-

Аналитикалык 

эссе, изилдѳѳ, 

классифкация-

лоого, категориза-

циялоого тапшыр-

малар (таблицалар, 

салыштыруу 

диаграммалар), 
дискуссия 
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ла, изилдегиле, экспе-

римент жүргүзгүлѳ, 

түшүндүргүлѳ, 

чыгаргыла, ирээттеги-

ле, күмѳн санагыла, 

ылайыкташкыла, тан-

дагыла, бѳлгүлѳ, тек-

шергиле.  

Чыгармачыл Синтез 

(топтош-

туруу) 

Бар болгон маалыматтын 

негизинде жаңыны түзүү. 

Мисалы: 9-класс. Паскаль-

дын үч бурчтугунун түзгөн-

дө байкалган закон ченем-
дүүлүктү баяндап бергиле.  

 

Жалпылайт, 

формулировка-

лайт, пландаш-

тырат 

 

Топтоштургула, чо-

гулткула, комбинация-

лагыла, түзгүлѳ, иштеп 

чыккыла, фор-

мулировкалагыла, 

жалпылагыла, бирик-

тиргиле, ойлоп тап-

кыла, модификация-

лагыла, уюштургула, 

пландаштыргыла, кай-

радан топторго бѳлүш-

түргүлѳ, кайрадан 

жазгыла, койгула, 

алмаштыргыла.  

Эссе - ой жүгүр-

түү, дил баян, 

долбоор, изилдѳѳ 

отчету, чыгар-

мачыл иштер, 

планды (долбоор-

ду, отчеттун 

түзүлүшүн, изил-

дѳѳ) иштеп чыгуу, 

картаны түзүү 

Продуктивдик, 

чыгармачыл 

Баалоо Чен-ѳлчѳмдѳрдүн негизинде 

баалоо. 

Мисалы: 6 класс, Автозап-

равканын кожоюну бензин-

дин баасын 10% көбөйттү. 

Клиенттердин саны тез 

азайганын байкап, кайра бен-

зиндин баасын 10% төмөн-

дөттү. Автозаправканын 

кожоюну пайдага ээ болдубу 

же жоготтубу? Эмне үчүн? 

Түшүндүргүлѳ?  

Талашат, 

баалайт, тандайт 

Далидегиле, тандагы-

ла, салыштыргыла, ко-

рутундулагыла, ишен-

диргиле, чечкиле, не-

гиздегиле, түшүндүр-

гүлѳ, ченегиле, алдын 

ала айткыла, ранжир-

легиле, сунуштагыла, 

бѳлүп кѳрсѳткүлѳ, 

жыйынтыктагыла, кол-

догула, текшергиле, 
баалагыла  

Аргументтештирил

ген эссе, чен-ѳл-

чѳмдѳрдү иштеп 

чыгууга жана кол-

донууга тапшыр-

малар, рецензия 

жазуу 

 

      

Ш.А. Амонашвилинин ою боюнча баалоо бул 

ишмердүүлүктүн жүрүшү менен анын натыйжасы-

нын милдетте белгиленген эталон менен салышты-

руу процесси [1]. Ал эми И.С.Якиманскаянын эмге-

гинде план менен чагылдырылган маалыматтын ор-

тосундагы байланыштын констатациясы бул баалоо 

деп аныкталган [13]. ХХ кылымдын 60-жж. америка-

лык белгилүү окумуштуу Дж.Брунер төмөнкүчө 

аныктама сунуштаган: маалыматты иштетүүдө биз 

колдонгон ыкма коюлган милдет менен дал келеби, 

жалпылоо туурабы, мугалимдин аракети туурабы, 

мына ушуларды текшерүү бул баалоо деп аталат [4]. 

Кыргыз Республикасынын орто жалпы билим 

берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартында 

баа жана баалоо түшүнүктөрү өз-өзүнчө чечмелен-

ген. Баа – бул окуучуларда компетенциялардын ка-

лыптанышынын даражасын сапаттуу аныктоо. Ал 

эми баалоо – бул окуучулардын окуп таанып билүү 

ишмердүүлүгүнө, мугалимдин, класстын жана мек-

тептин ишине байкоо жүргүзүү процесси, ошондой 

эле билим берүүнүн сапатын арттыруу максатында 

маалыматты жазуу, чогултуу, каттоо жана чечмелөө 

[11]. 

Мамлекеттик стандарттагы окуучулардын же-

тишкендиктерин баалоо боюнча  коюлган талаптар 

маанилүү болуп эсептелет.  Эл аралык тажрыйбалар-

дын негизинде  баалоо боюнча төмөндөгү эки крите-

рийге таянуу керек экендигин көрсөтүүдө: 1) баалоо-

нун максаттарынын так болушун; 2) баалоонун кри-

терийлеринин бул максаттарга дал келишин [10]. 
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Баалоонун системасын иштеп чыгууда мугалим 

төмөнкү негизги принциптерди жетекчиликке алы-

шы керек [8;11].  

- Окутуу менен баалоонун өз ара байланышы. 

Баалоо окутуунун бөлүгү болуп эсептелет жана ал 

максаттары менен жана күтүлүүчү натыйжалары ме-

нен тыгыз байланышта болот; 

- Объективдүүлүгү, негиздүүлүгү жана ише-

нимдүүлүгү. Баалоо так жана ишенимдүү маалымат-

тарды берет жана анын инструменттери окутуунун 

максаттарына, күтүлүүчү натыйжаларына жеткенди-

гин ишендирет; 

- Ачыктык жана жеткиликтүүлүк. Баалоо тү-

шүнүктүү жана ачык маалыматты берет жана окуу 

процессинин бардык катышуучуларынын жоопкер-

чилигин жогорулатат.  

- Үзгүлтүксүздүк. Баалоо окуучулардын окуу 

жетишкендиктерин үзгүлтүксүз өз убагында жүргү-

зүүнү талап кылат. 

- Өнүгүүгө багытталуусу. Баалоо билим берүү 

системасынын, мектептин, мугалимдердин, окуучу-

лардын өнүгүү багытын аныктайт жана демилгелейт. 

 Демек, баалоо окуучунун окугандыгынын дең-

гээлин, анын билиминин сапатын аныктайт. Текше-

рүүнүн натыйжасында аныкталган окуучунун били-

минин деңгээлин анализдөөнүн негизинде мугалим 

аны 5 баллдык шкала менен салыштырат. Бул са-

лыштыруунун жыйынтыгы мугалимдин баалоо пи-

кири же сандык белги аркылуу белгиленет. Окуучу-

нун билим деңгээлин аныктап, мугалим окутуу про-

цессине өзгөртүү киргизүүгө, окуучуга кеңеш берүү-

гө, окуучунун аракетине жана жетишүүсүнө көзөмөл 

кылууга акылуу. Бирок, азыркы көз караштан алып 

караганда, окуучунун аракети баалоодон сыртта ка-

лып атат. Анын окуу ишмердүүлүгүнүн рационал-

дуулугу эске алынбайт. Окуу материалын өздөштү-

рүүгө түрткү берген мотив жана окуучунун көңүл 

коюусу дагы эске алынбайт. 

Салттуу окутууда окуучунун билимин баалоо-

нун жыйынтыгы окутуунун сапатын арттырууга пай-

дасын тийгизбейт. Мисалы, эгерде класстагы окуучу-

лардын көпчүлүгү 2 же 3 алып калган болсо, муга-

лим күнөөнү окуучулардан издей баштайт: окуучу 

шалаакы, үйдөн жакшы даярданбай келишкен ж.б. 

Албетте, баалоонун объективдүүлүгүн камсыз кылуу 

баалоонун критерийлерин иштеп чыгуу менен бай-

ланышкан. Критерийлер – баалоонун маанилүү инс-

трументи болуп эсептелет.  Биз окуучуларды негизги 

критерийлер – билим, түшүнүү, колдонуу, сынчыл 

ойлом, изилдөө, коммуникация жана рефлексиясын 

баалайбыз.  Ал үчүн кайсы сапат баалана турганды-

гын аныктап алып, андан кийин кайсы сапаттын кан-

дай деңгээлин кандай балл менен баалоо керектигин 

мугалим алдын ала даярдап алышы зарыл [7].   

1. Салттуу баалоонун эффективдүү ыкмаларын 

белгилүү советтик педагог В.Ф.Шаталов өз практи-

касында ийгиликтүү колдонуп келген [12]. Ал өз 

окуучулары менен бирдикте «билимди ачык эсепке 

алуу барагы» деген ыкманы өз тажрыйбасында пай-

даланган. Мында ар бир сабакта жана окуудан тыш-

каркы убакта окуучунун алган баллдарын класста 

илинип турган баракка түшүрүп турган. Журналга 

коюлуучу баалардан айырмаланып, окуучу жакшы 

балл алуусу менен чейрек ичинде бул баллдарды оң-

дой алат. Бардыгы окуучунун өз колунда. Окуучу 

чейректе жакшы баа алганга кызыкдар. Ар бир окуу-

чунун окууга карата болгон стимулу жогорулаганы 

байкалат. 

2. Окуучунун билимин анын көлөмү, толуктугу 

жана деңгээли аркылуу салыштырууга болот. Мында 

окуучунун ала турган баллы анын аткарган көнү-

гүүлөрүнө жана чыгарган эсептерине жараша болот. 

Туура аткарган тапшырмаларына жараша окуучуга 

ранг ыйгарылат. Ранг класстагы окуучулардын ордун 

аныктайт. Канчалык көп тапшырма аткарган болсо, 

ошончолук окуучунун баллы жогорулайт, ага жара-

ша окуучу окуу материалын толук жана терең өз-

дөштүргөн болот. Тапшырмаларды ылайыктап түзүп 

алган учурда окуучуга коюлган баллдар окуучунун 

билим деңгээлине туура келгидей болуусуна жетиш-

се болот. Тапшырманы туура аткаргандыгы үчүн 

окуучуга ыйгарылган ар бир балл окуучунун били-

минин өсүп аткандыгын айгинелейт. 

3. Кээ бир чыгармачыл мугалимдер окуучунун 

теориялык билимин озүнчө, практикалык аракетте-

рин өзүнчө баалашат. Мисалы, мугалимдин «5/4» 

деп койгон баасы, окуучунун теориялык билим «5» 

ке, практикалык билими «4» кө татыктуу деп белги-

легени. Мындайча коюлган баалар көбүнчө дил баян 

жазууда байкалат. 

4. Салттуу баалоодо кээ бир учурларда «ком-

плекстүү баалоо» түшүнүгү колдонулат. Комплекс-
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түү баалоо төмөнкүдөй процедураларды камтыйт: 

окуучунун жообунун бардык элементтери (вариант-

тары) белгиленет; ар бир жооптун салыштырма сал-

магы аныкталат. Мисалы, дил баянды баалоодо тал-

доонун, стилдин, жазуу формасынын тууралыгы бел-

гиленип чыгат. Биринчи компонентке 1 ге барабар 

болгон салмак, экинчисине – 0,8 ге барабар болгон 

салмак ж.б. ыйгарылат. Мындай баалоону жыйын-

тыктоочу бааны, чейректи чыгарууда ушундай сал-

мак түшүнүгүн колдонуу менен чыгарса, баа объек-

тивдүүрөөк болот. 

5. Беш баллдык система педагогикалык өлчөөдө 

рангдык шкаланын бир түрү болуп эсептелет. Демек, 

бул система рейтингдик системанын дагы бир миса-

лы. Кандайдыр бир убакыттын ичинде окуу материа-

лын өздөштүрүү боюнча окуучуларга белгиленген 

жумуштарды аткаруусу боюнча тиешелүү баллдарды 

ыйгаруу аркылуу алардын рейтингин түзүп алууга 

болот. Белгиленген убакыт аяктагандан кийин (миса-

лы, чейректин аягында) окуучунун топтолгон балл-

дары суммаланып, анын рейтинги аныкталат. Бул 

рейтинг боюнча оку учуларды ажырымдоого болот. 

Чейректин аягында окуучулардын «жакшы окуга-

ны», «эң жакшы окуганы» жана «орто окуганы» 

аныкталат. 

6. Окуучуларга диагноздоочу салмагы бар тап-

шырмалар сунуш кылынат. Мисалы, окуучуга «3» 

алууга ылайыктуу, «4» алууга ылайыктуу жана «5» 

алууга ылайыктуу тапшырмалар мугалим тарабынан 

даярдалат. Окуучу ушул тапшырмалардын бардыгын 

аткарып кеткен учурда ага тиешелүү баасы коюлат. 

7. Окуучуга тапшырмалардын жыйындысы су-

нушталат. Алардын аткаруу пайызына жараша окуу-

чуга тиешелүү баа коюлат. Мисалы, окуучу тапшыр-

манын 50% ын аткара алса ага «3», 90% дан жогору 

санын аткара алса анда «5» деген баа коюлат. 

8. Акыркы убакта окуучунун билимин «крите-

риалдык баалоо» түшүнүгү окумуштуулар тарабы-

нан сунушталууда. Окутуу процессинде мугалим та-

рабынан окуу материалын маанилүү түшүнүктөрү 

аныкталып чыгат жана аларды өздөштүрүүнүн дең-

гээли иштелип чыгат. Бул түшүнүктөр жана дең-

гээлдер алдын ала окуучуларга маалымдалат жана 

алар окуучулар үчүн норматив болуп эсептелет. Де-

мек, окуучулардын окуу жетишкендиктери бул че-

немден төмөн болбошу керек. Эми ушул түшүнүк-

төрдү өздөштүргөндө, окуучуларга кайсыл учурда 

«5», кайсыл учурда «4» жана кайсыл учурда «3» 

коюулушу керек деген суроо туулат. Ал үчүн ар бир 

коюла турган баллга, окуу материалынын тиешелүү 

критерийлери иштелип чыгат. Кийин, окуучунун 

жооп бергенине жараша анын баасы ушул критерий-

лердин негизинде аныкталат. Мында кээ бир муга-

лимдер окуучулардын билимин баалоо үчүн төмөн-

күдөй нормативди колдонушат: окуу материалы 

окуучу тарабынан канааттандырарлык деңгээлде өз-

дөштүрүлгөн, ага «3» деген баа коюлат, окуу мате-

риалы жогорку деңгээлде өздөштүрүлгөн, окуучуга 

«4» деген баа коюлат» ж.б. 

Окутуунун натыйжасына жетишүүнүн сапатын 

алдын ала аныктап алуу мугалим үчүн жемиштүү иш 

аракет болуп эсептелет. Эгерде окуучу окуу мате-

риалын кандайча өздөштүргөн учурда ага кандай баа 

кое тургандыгын мугалим билбесе, анда окуучунун 

жумушунун моралдык стимулу жоголот, эң негиз-

гиси, окутуу максатына жетти деп айтууга болбойт. 

Өзүнүн ишмердүүлүгүндө мугалим окутуунун сапа-

тын аныктайт жана өлчөйт, окуучулардын ишмер-

дүүлүгүн башкарат жана жолго салат. Мунун баары 

окутуу процессинде баалоону билгиликтүүлүк менен 

уюштуруунун натыйжасы. Мугалим окуучунун оозе-

ки жообун угат, жазуу иштерин текшерет, анын окуу 

ишмердүүлүгүнө байкоо жүргүзөт, жүрүм-турумуна 

көзөмөлдүк кылат, мына ушулардын негизинде окуу-

чунун окуу ишмердүүлүгү тууралуу тыянак чыгарат. 

Демек, окутуу процессинин натыйжага багыт-

талышы, окутуунун бардык этабында натыйжа көзө-

мөлгө алынып турушу зарыл. Ан үчүн окутуунун 

максаты окуучунун аткара турган аракеттеринен тү-

зүлүшү зарыл. Бул максатта  окуу предметинин ар 

бир тема жана бөлүмдөрү боюнча баалоонун крите-

рийлери менен көрсөткүчтөрү, баалоонун каражатта-

ры иштелип чыгуусу, пландалган окутуунун натый-

жасы менен көрсөткүчтүн фактылык мааниси са-

лыштырылуусу зарыл. 
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