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Макалада өз алдынча ишти уюштуруунун бир нече 

түрлөрү, мүмкүнчүлүктөрү каралган. Ошондой эле сту-

денттердин профессионалдык компетенциясынын калып-

тануусуна таасир этүүсү белгиленген. Макалада автор 

тарабынан студенттердин өз алдынча ишинин формасы-

нын жана түрүнүн квалификациясына болгон мамилеге 

анализ жүргүзүлгөн. Ошону менен катар өз алдынча иш-

тин түрүнүн өздөштүрүү деңгээлине ылайык сунушта-

лат. Студенттердин өз алдынча ишине болгон кызыгуусун 

арттыруу үчүн заманбап, илимий түрдө негизделген окуу-

методикалык каражаттар керек. Анын жардамы аркы-

луу студент өз алдынча ишмердүүлүк процессинде өзүнүн 

жеке окуп үйрөнүү жолун кура алат. Мугалимдин тап-

шырмасы бул педагогикалык каражаттардын комплекси  

тууралуу түшүнүк берүү, алардын мүмкүнчүлүктөрү жа-

на максаттуу багыттары (конкреттүү тапшырманы ат-

каруу үчүн адабият булактарын алмаштырбай көрсөтүү), 

жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен тандоо принципте-

рин берүү. 

Негизги сөздөр: өз алдынчалуулук, квалификация, 

маалыматтык камсыздоо, коммуникативдик компетен-

ция, технология, методика, талкуу, диспут, реферат. 

В представленной статье исследователем рассмот-

рены некоторые возможности организации самостоя-

тельной работы, а также ее влияние на формирование 

профессиональных компетенций студентов. В статье ав-

торами приводится анализ различных подходов к квалифи-

кации видов и форм самостоятельной работы студентов, 

предлагается соответствие типа самостоятельной рабо-

ты уровням усвоения. Для развития у студентов мотива-

ции к самостоятельной работе нужны современные, 

научно-обоснованные учебные и методические пособие как 

средства, с помощью которых студент может вы-

строить индивидуальную траекторию самообучения в 

процессе самостоятельной деятельности. Задача препо-

давателя – дать представление о комплексе педагогиче-

ских средств, их возможностях и целевом назначении (не-

подменяя указанием литературных источников для выпол-

нения конкретного задания), о принципах выбора с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Ключевые слова: самостоятельность, квалифика-

ция, информационное обеспечение, коммуникативная ком-

петенция, технология, методика, дискуссия, диспут, 

реферат. 

In presented article the explorer considers some possibi-

lities of the organization of independent work, and also its 

influence on formation of professional competences of students. 

In the article the authors analyze different approaches to the 

classification of types and forms of students’ independent work, 

suggest the conformity of an independent work type with acqui-

sition levels. To develop students' motivation for independent 

work, modern, scientifically based teaching and methodologi-

cal aids are needed as a means by which a student can build an 

individual trajectory of self-learning in the process of indepen-

dent activity. The task of the teacher is to give an idea of the 

complex of pedagogical tools, their capabilities and purpose 

(not replacing literary sources for a specific task), the princip-

les of choice, taking into account individual characteristics. 

Key words: independence, qualification, information sup-

port, communicative competence, technology, methodology, 

discussion, debate, abstract. 

Жогорку окуу жайларында студенттердин өз ал-

дынча иши маанилүү болуп саналат. Студенттердин 

өз алдынча иши - мугалимдин көзөмөлүнүн негизин-

де жүргүзүлгөн, окуу материалдары аркылуу атка-

рылган  студентердин өз алдынча изилдөөчүлүк иши.  

Студенттин өз алдынча иши – бул мугалим та-

рабынан берилген үй тапшырмасын жеке чыгарма-

чылык менен аткаруу. Мында, окутуучулардын бе-

рилген багыттындагы окуу тапшырмаларын  атка-

рууга гана арналбастан, жоопкерчиликти өзүнө алуу-

су, кандайдыр бир көйгөйдү чече алуу, өз алдынча 

ой-жүгүртүүгө, билимге болгон кызыгуусун артыра 

алуу ж.б. жөндөмдүүлүктөргө да ээ болушат. Сту-
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денттердин өз алдынча иштөөсү салттуу билимдерди 

өз алдынча үйрөнүү аркылуу, өзүнүн чыгармачылы-

гын өркүндөтүүгө жана аны ишке ашырууга багыт-

талган. 

 А.Алханов cтуденттердин өз алдынча ишин 

уюштурууда негизги роль окурмандын жеке инди-

видуалдык тапшырмасына таандык деп эсептейт [1]. 

Мисалы: алардын бири катары актуалдык экономи-

калык проблемалар боюнча рефераттарды, курстук 

иштерди даярдоо жана коргоо.  

Жеке индивидуалдык тапшырманы иштеп чы-

гууда мугалимде максатын, көлөмүн, мазмунун 

аныктоодо бир катар маселелер жаралат. Жеке инди-

видуалдык тапшырманы иштеп чыгууда ВУЗдун спе-

цификасын, адистиктин өзгөчөлүгүн, окурмандын 

психологиясын (б.а окурмандын предметке болгон 

кызыгуусуна эмне түрткү берет) эске алуу керек. 

Ушуга мисал катары экономикалык багыттагы сту-

денттерге кыргыз тилин үйрөтүүдө белгилүү ата ме-

кендик акын-жазуучулардын чыгырмаларын жеке өз 

алдынча ишинде колдоно берсе болот. 

О.В Ионина өз иликтөөсүндө өз алдынча ишти 

уюштуруудагы топтолгон тажрыйба – бул эң оболу 

педагогдун студентти адабият булактарынын үстү-

нөн өз алдынча иштөөсүнө жеткирүү аракети, муга-

лим менен биргеликте чогуу талкуулоосу, студентти 

илимий маселенин чөйрөсүнө тартуусу, конкретттүү 

маселелерди чечүүдө студенттин практикалык таж-

рыйбасын өнүктүрүү баалуу болуп саналат деп 

белгилейт [2]. 

Акыркы мезгилде Кыргызстандын дээрлик көп-

чүлүк окуу жайларында аудиториялык жана өз ал-

дынча иштөө сааттарына теңме-тең, башкача айткан-

да ар бирине 50% пайыздан убакыт бөлүштүрүлдү. 

Ошондуктан, өз алдынча ишке бөлүнгөн сааттар кан-

дай жана канчалык сапаттуу пайдаланылып жатканы 

бүгүнкү күндө ачык суроо бойдон калууда. 

Профессор В. Сенашенко белгилегендей, сту-

денттердин өз алдынча ишин легитимация кылуу 

үчүн окуу процессинде методикалык жана информа-

циялык жактан камсыз кылууда окуу процессинде 

сапаттуу өзгөрүүлөр болушу керек [3].  

Студенттердин өз алдынча иши – бул окуунун 

активдүү формасы жана методы, студентердин өз 

алдынча иши бул окуу-тарбиялык жана илимий-өн-

дүрүштүк иштин биримдиги, студенттердин өз ал-

дынча иши бул студенттин мугалимдер менен кыз-

матташуусу. 

Өз алдынча иштин максаты – студенттердин 

чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү жана би-

лим сапатын жогорулатууга болгон проблеманы че-

чүүдө өзүнө өзү жардам берүүгө үйрөтүү. 

Өз алдынча иштин уюштурулушу ар бир негиз-

ги билим берүү программасынын рамкасында ишке 

ашырылат. Факультеттердин денгээлинде мамлекет-

тик билим берүү стандартына ылайык кафедралар 

менен биргеликте аудиториялык жана студенттердин 

өз алдынча ишинин сааты аныкталат. 

Студенттердин өз алдынча иши мугалим тара-

бынан ишке ашырылып ал конкреттүү предметтер 

боюнча жумушчу программаларда чагылдырылышы 

керек. Өз алдынча иштин жыйынтыгын докумен-

талдуу оформление болуусу анын ийгиликтүү уюш-

турулгандыгын жана контролдолуусун тастыктайт. 

Студенттердин өз алдынча ишини аткаруу үчүн 

көптөгөн максаттарды көздөйт. Алсак, жаңы билим-

дерди үйрөнүүдө жана ээ болууда студенттердин өз 

алдынчалыгын, кесиптик көндүмдөрдүн калыптан-

дыруу, теориалык билимдерин тереңдетүү  жана 

практикалык көндүмдөрүн бекемдөө, таанып билүү 

жөндөмүн активдештирүү болуп саналат. СӨИ түшү-

нүгү бир тарабынан алганда окуу процессинин ак-

тивдүүлүгү, өз алдынчалуулугу, студенттин билимге 

болгон кызыгуусу, кесиптик компетенциясынын 

өнугүүсү болуп саналат. Азыркы учурда студенттер-

дин өз алдынча иштери Кыргыз Республикасынын 

билим берүү стандарттарында, окуу пландары жана 

программаларында каралган. Студенттердин өз ал-

дынча иш менен камсыз кылуу үчүн темалардын тиз-

месин түзүп, усулдук жана илимий адабияттарды 

тандоо, алардын ар биринин максаттарын жана мил-

деттерин, жана маалыматтарын иштеп чыгуу керек.  

Азыркы окуу процессинде студенттердин өз ал-

дынча ишинин уюштурулушу жаңыча мааниге ээ 

болууда. Анткени, студенттердин өз алдынча иши 

акырындап, окуу процесин уюштурууда алдынкы 

сапка чыгууда. Заман талабына ылайык студенттер 

үчүн өз алдынчалык деңгээл биринчи орунга чыгуу-

да. Себеби студент келечекте бүтүрүүчү болгонго 

чейин өз алдынча иш жүргүзүп билим алуусу анын 

адис катары билим сапатынын жогору болуусун 

шарттайт. Студенттердин өз алдынча ишинин күчө-
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түлүшү, жаңы окуу методдорун жана окуу каражат-

тарын, ошону менен бирге окуу процессинде жаңы 

технологияларды жайылтуунун методикасын уюш-

турууну жаңылайт. Ошондуктан азыркы окуу про-

цессин уюштурууда  студенттердин өз алдынча иши-

нин мазмунун жана методдорун жакшыртуу масе-

лелери актуалдуу болуп саналууда. 

Өз алдынча ишинин түрлөрүн карап көрсөк. 

Алар: 

  - аудитордук сабактарга даярдануу жана тие-

шелүү тапшырмаларды аткаруу; 

  - студенттердин өз алдынча ишинин жеке 

курстук темалары; 

  - контролдук жана курстук иштеринин аткары-

лышы; 

  - зачет жана экзамендерге даярдык; 

  - илимий практикалык конференцияларга, или-

мий семинарларга катышуусу; 

И.И Малкин өз ишинде студенттердин өз ал-

дынча ишинин төмөнкү классификациясын сунуш-

тайт [4]:  

- Өз алдынча иштин репродуктивдүү түрү: а) 

кайра жаңылануучу; б) машыктыруучу; в) обзордук; 

г) текшерүүчү; 

- Өз алдынча иштин таанып билүү жана илик-

төө түрү: а) даярдоочу; б) концтатациялоочу; в) экс-

перименталдык-иликтөө; г) логикалык-иликтөө; 

- Өз алдынча иштин чыгармачылык түрү: а)көр-

көм-образдуу; б) илимий-чыгармачылык; в) конст-

руктивдүү-техникалык; 

- Өз алдынча иштин таанып билүү жана практи-

калык түрү: а) окуу-практикалык; б) коомдук-прак-

тикалык; 

Өз алдынча ишти аткарууда окурмандын таа-

нып билүү жөндөмдүүлүгүн калыптандырууда тех-

никалык каражаттардын жардамы менен дидактика-

лык материалдарды карап чыгалы: 

1) Белгилүү өлчөмдөгү окуу материалдарын 

ырааттуу иликтөө; 

2) Ар бир көлөмдөгү материалды өздөштүрүү-

гө багытталган окурмандын иш аракетин жаңылоо 

боюнча материалдарды камтуу; 

3) Өздөштүрүүнүн тууралыгын контролдогон 

материалдарды камтуу; 

4) Өздөштүрүүнүн жыйынтыгы тууралуу окур-

манга кабарлоо; 

П.И. Пидкасистый өз алдынча иштин класси-

фикациясына көңүл бөлүү менен төмөнкүлөрдү бел-

гилейт [5]: 

1) Үлгү боюнча өз алдынча иштин кайра атка-

рылышы; 

2) Реконструктивдүү вариативдүү; 

3) Жарым-жартылай изденүү же эвристикалык; 

4) Чыгармачылык иликтөө; 

О.А. Беляева белгилегендей өз алдынча иштин 

негизги белгиси студенттин мугалимдин катышуусу 

жана жардамысыз өз алдынча иштегенинен эмес, ин-

формацияны билимге айландыруу, аны колдоно алуу 

жана башкаруусунан көз каранды [6]. 

Азыркы этапта өз алдынча иштин  “стратегия-

лык” тапшырмасы катары биздин көз карашыбыз бо-

юнча окурмандын “билим информация билим” сис-

темасында өзүнүн жеке таанып билүү жөндөмдүүлү-

гүн башкарууга даяр болуусунун калыптанышы. 

Азыркы учурда студенттин өз алдынча ишинин мак-

сатын жоопкерчиликтүү тан алуусу, биздин байкоо-

буз боюнча, анын жеке индивидуалдык билимге ээ 

болуусу. Маселен: өз алдынча чыгармачылык иштер-

ди жазганда ( реферат, доклад жана курстук ишти 

жазганда) көпчүлүгү анын маанисин белгилүү бир 

проблема боюнча терең изилденишинен көрөт.  

Дидактикалык максатта өз алдынча иш үчүн 

баардык тапшырмалар төрткө бөлүнөт: 

- жаңы билим,билүүгө жана көнүгүүгө ээ болуу 

максатындагы тапшырмалар; 

- жаңы билимди,билүүнү жана көнүгүүнү бе-

кемдөө максатындагы тапшырмалар; 

- жаңы билимди,билүүнү жана көнүгүүнү кол-

донуу максатындагы тапшырмалар; 

- жаңы билимди,билүүнү жана көнүгүүнү тек-

шерүү максатындагы тапшырмалар; 

Биздин пикирибизче студенттердин өз алдынча 

ишине берилген тапшырма методологиялык билим-

дин жана жөндөмдүүлүктүн өсүүсүнө багытталган. 

Көлөмү боюнча чакан түзүлгөн, жыйынтыктал-

ган, информацияга бай документтер (реферат, табли-

ца, резюме, аналитикалык справка, диаграмма) сту-

денттин чыгармачылык тапшырмасын чечүүнүн 

баардык жолун басып өтүү мүмкүнчүлүгүн гана 

эмес, чыгармачылык жөндөмдүүлүгү пайда болгон 

учурдан баштап, чыгармачылык процессин көп кыр-

дуу ишке ашыруу жөндөмдүүлүгүн берет. Жыйын-
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тыгында, так жана бат маалымдоо жөндөмдүүлүгү-

нүн өсүүсүнө алып келет. 

СӨИ уюштуруу критерийлери боюнча фронтал-

дык, топтук жана жеке болуп бөлүнүүсү мүмкүн. 

Аларды карап көрсөк: 

Фронталдык өз алдынча иши негизинен окуу 

сабагында өткөрүлөт. Анын максаты - студентердин 

кайсы бир тапшырма боюнча чогуу иш алып баруу-

су. Студентин өз алдынча ишинин бул түрү студент-

терди бири-бири менен чогуу иштешет, окуу, или-

мий жана профессионалдык көйгөйлөрдү чечүү ме-

нен бирге, берилген тапшырма боюнча талкуулап 

акыркы жыйынтыкты чыгара алышат. Студенттер-

дин окуу предметиге болгон кызыгуусун артырат. 

Жеке өз алдынча иши - мугалимдин көз алдын-

да студенттин жеке өз берилген тапшырмасын атка-

руу. Мында мугалим менен студенттин ортосунда 

иштешкенге чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өз алдынча 

иштөөсүнүн бир түрү, берилген тема боюнча чыгар-

мачылык иш жазып келүү болуп эсептелет. Мисалы 

эссе жазуу, реферат, курстук иштерди жазуу, квали-

фикациялык иш, ал эми тандалган студенттерге сту-

денттик конференцияларга доклад даярдоо. 

Топтук өз алдынча иши - студенттердин берил-

ген тапшырманы аткарууда топтук жана экиден бо-

луп аткаруусу. Бул башка түрлөрүнө караганда өзгө-

чө орунду ээлейт. Жеке түрүнө салыштырмалуу топ-

тук түрүндө студенттердин окууга болгон жөндөмүн, 

шыгын ойготот жана күчөтөт. Студенттер топтук өз 

алдынча ишине катышуу менен өздөрүнүн инсандык 

сапатарын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алынат жана 

билим денгээли жогорулайт. Топтук өз алдынча 

ишинде мугалим көптөгөн активдүү медоддорду кол-

донот: дисскусия, диспут, дебаттарды, тегерек стол-

дорду ж.б. Мында студенттин жетишүүсүндө актив-

дүүлук жогорулайт, өзүнүн жана башкалардын аба-

лын көрүп баа берүү үчүн өз көз караштарын айтууга 

жөндөмдүү болушат. 

Жогоруда белгиленгендей өз алдынча иштөөнүн 

ар бир тиби иштердин көптөгөн түрлөрүн өзүнө кам-

тыйт: 1. Китеп менен иштөө; 2. Докладдарды жана 

рефераттарды даярдоо; 3. Түрдүү маанидеги көнү-

гүүлөр менен иштөө; 4. Ар түрдүү тапшырмаларды 

чечүү; 5. Өз алдынча текшерүү иштери, контролдук 

иштер, диктанттар, дил баяндар; 6. Компьютер менен 

иштөө; 7. Кесибине байланышкан тексттерди жекече, 

топтордо иштөө; 8. Интернет менен иштөө. 

Студенттердин өз алдынча ишинин жыйынтыгы 

үч критерийлер боюнча баа берилет: мугалим баа 

коюу убактысын эске алуу менен көз карандысыз ар 

бир студент тапшырмасын, аткарылган иштин көлө-

мү, семестр ичинде ар бир студент контролдоо бө-

лүмдөрүнүн натыйжалары, ошондой эле сапаттуу 

материалдардын негизинде ишке ашыруу керек. Бул 

салыштырмалуу анализи  контролдук жана экспери-

менталдык топтордун жыйынтыктарын талдоо. Сту-

дент адабияттар жана маалыматтын атайын булак-

тары менен иштей алышы керек. Адабияттарды чы-

гармачылык менен колдоно алгандыгын көрсөтө ал-

са, негизги теориялык билимдерди өздөштүрө алган-

дыгында. Ар бир студент өзүнүн жеке пикирине ток-

толуп, теориялык билимдерин колдонууга жөндөм-

дүү. Алган билимдерин окуу процессинде өздөштү-

рүлгөн теориялык билимдерин практикалык маселе-

лерди иштеп чыгарууга багытталган билгичтиктерин 

көрсөтө алгандыгында. Студенттердин өз алдынча 

ишинин сунушталган тапшырмасын аткарууда көбү-

рөөк жигердүүлүккө активдүүлүгүн көрсөтөт, же-

тишкендиктин натыйжалуулугун тастыктайт жана 

өзүн-өзү иш-аракетти аткарууга жакшыртууну көзө-

мөлдөйт.  

Студенттердин өздөрүнүн кесиптик жактан өнү-

гүшүнө карата кызыгуусун арттыруу үчүн ишмер-

дүүлүк биринчи курска келген күндөн баштап эң ал-

гачкы өз алдынча аткарылган тапшырмадан баштала-

рына көндүрүү керек. Ошондуктан тапшырмалар 

системасын иштеп чыгууда келечектеги кесиптик 

ишмердүүлүккө байланышкан ишмердүүлүктү да 

камсыз кылышына аракет жасоо керек.  

Студенттердин өз алдынча ишинин жыйынтыгы 

анын окутуучу тарабынан көзөмөлдөнүшүнөн көз ка-

ранды. Студенттердин өз алдынча ишинин максаты – 

методикалык жактан туура, берилген убакытты туу-

ра коротуу менен окуу дисциплиналары боюнча тео-

риялык билимдерди аң-сезимдүү үйрөнүүгө ээ болот. 

Окуу дисциплинасынын текшерүү формалары аркы-

луу анын мазмунунан, окутуу сааттарынын көлөмү-

нөн, студенттердин өз алдынча иштеринин бөлүнгөн 

түрлөрүнөн, студенттин жетишкендигинен, жөндөм-

дүүлүгүнөн, окутуучунун тажрыйбасынан көз каран-

ды болот. Ошондуктан, жогорку кесиптик билим 

берүүнүн мамлекеттик стандартын ишке ашырууда 
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ЖОЖдордогу студенттердин өз алдынча ишин оку-

тууда профессилналдык билим, билгичтик жана көн-

дүмдөрдү өнүктүрө турган багыттарын кароо керек. 

Жогорку окуу жайларда адистерди даярдоо белгилүү 

өлчөмдө өз алдынча ишмердүүлүктүн туура уюшту-

рулушуна байланыштуу болот. Азыркы учурда үз-

гүлтүксүз билим алууга жөндөмдүү, сапаттуу адисти 

даярдоодо бул маселени чечүү көйгөйү көңүл борбо-

рунда турат.  
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