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Билим берщщнщ мурдагы муундар иштеп чыгып топтогон социалдуу маанилщщ
тажрыйбаны кийинки муундарга берщщ деп салттуу аныктаманы азыр агартуунун
технологиялары: окутуу, тарбиялоо, ёнщктщрщщ жагынан жаъыга тщшщнщщ
замандын талабы . Ошондуктан билим берщщнщн технологияларынын:
педагогикалык
технология,
маалыматтык
технология,
маалыматтык
коммуникациялык технология тщшщнщктёрщнщн маъызын айкындаштырыбыз
зарыл.
Технология жёнщндё тщшщнщк натыйжага кантип эффективдщщ жана
рационалдуу жолдор менен жетиш керек? – деген суроого жооп берщщгё коюлган
талап адамзаттын ишмердщщлщгщнщн баардык аймактарына тиешелщщ болот.
Тщшщнщктщн кеъири маъызында технология – бул каалаган татаал системанын
(ёндщрщш, социум, билим берщщ ж.б.) рационалдуу иштешинин закондору
жёнщндё илим [1].
Сёздщн тар маанисинде «технология» - бул ёндщрщш процессинде
иштетилбеген материалдын иштеп чыгуунун, даярдоонун, абалын, касиеттерин,
формасын ёзгёртщщнщн методдорунун жыйындысы, ошондой эле
тиешелщщ
шаймандардын жардамы менен материалдарга аракеттер ыкмалары жёнщндёгщ
илим . Билим берщщгё карата технология - бул билим берщщчщ максаттарды ишке
ашырууда
окуучуларга
принциптердин,
окутуунун
жана
тарбиялоонун
методдорунун,
жолдорун,
аларга
педагогикалык
аракеттердин
болгон
жыйындысын тщшщндщрёт. Педагогикалык же билим берщщчщ технологиянын
тщшщнщгщ щч аймакта кёрсётщлсё болот [2]:
1) окутуунун эъ рационалдуу жолдорун изилдеген илимийде;
2) окутууда колдонулган принциптердин, ыкмалардын, методдордун
тщшщндщрщщ системасында;
3) инсандык, шаймандык, методологиялык каражаттар иштетилген жана
жщзёгё ашырылган реалдуу ишмердщщлщк (колдонмо) процессинде.
Педагогикалык технологияны жаъы нукта тщшщнщщ бул жён эле окутуунун
техникалык каражаттарын максаттуу колдонуу эмес, билим берщщ процесстин
техникасы менен методдордун жыйындысы эмес, эъ маъыздуу бёлщгщ закон
ченемдщщлщктёрдщ ачып чыгаруу болот.
Бёлщп чыгарылган закон ченемдщщлщктёрдщ билим берщщ тарыхында идеяны,
принциптерди, мазмундун маъызын, ёз ара байланыштарын, ретроспективасын
аныктоо максатында окутуу практикасында колдонуу щчщн, ошондой эле аны
оптималдаштыруу ыкмаларын иштеп чыгууга пайдалануу зарыл. Мындай
педагогикалык технологиянын структурасына концепциялык негиз, процесстик
бёлщм (уюштуруу усулдар, уюштуруу формалар, башкаруу, билим берщщ
процесстерди диагностикалоо).
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Окутуу, тарбиялоочу, ёнщктщрщщчщ технологиялар кёбщнчё тёмёнкщ татаал
психологиялык-педагогикалык милдеттерди чечмелёёгё багытталган:
- окуучуну ёз алдынча жана мугалим менен чогуу талдоону щйрётщщ;
- ёзщнщн аракеттерин жана пайда болгон кыйынчылыктардын себептерин
рефлексиялык баалоо;
- оорчулуктардын жоюу жолдорун табуу;
- жыйынтыктар менен кабыл алынган чечмелёёлёрдщн натыйжалардын
прогноздоо жана коррекциялоо.
Билим берщщ системасында «технология» тщшщнщктщн тарыхый ёзгёрщщлёрщ
схема тщрщндё 1-сщр. кёрсётщлдщ.

1-сщр. «Технология» тщшщнщгщнщн ёзгёрщщлёрщ.
Билим берщщчщ процессте пайдаланылган технология жёнщндё биздин
элестетщщбщз – бул тереъ сыйымдуулуктуу тщшщнщк, аны философия менен табият
таануудагыны салыштырсак энергетика менен теъдештирсе болот, анткени ал
энергия материяны кыймылга келтирет, ошондой эле билим берщщ процессинде
технологиялар мазмунду ёнщктщрщщгё жана толуктоого тщрткщ берет.
«Педагогикалык технология» жёнщндё тщшщнщк педагогикада бардык
маъызда: тарда да жана кененде да пайдаланылат. Бирок бардык варианттарда
технологиянын мазмуну тёмёнкщлёрдщ камтыйт:
1)
педагогдордун
окутуучу
окуучулардын
окуу
ишмердщщлщгщн
камсыздандырган методдорду комплекстщщ уюштуруу;
2) дидактиканын, методиканын, процедуралардын, катышуучулардын
аракеттеринин бардык каражаттарын конкреттщщ уюштуруу;
3) адамдык, техникалык жана башка ресурстарды эске алуу менен билим
берщщнщн, тарбиялоонун, ёнщктщрщщнщн жаъы мазмунун иштеп чыгуу жана
жщзёёгё ашыруу [6].
Башка сёздёр менен айтканда педагогикалык технология - бул
программалар,
проектилер
тщрщндё
тщзщлгён,
инсандын
ёнщгщщсщнщн
законченемдщщлщктёрщн тщшщндщрщщгё негизделген, билим берщщ аймагындагы
(психология,
социология,
педагогика,
дидактика,
методика)
илимий
иштелмелердин негизинде чыгармачыл ишмердщщлщктщщ ырааттуу удаалаштыкта
Вестник Иссык-Кульского университета, № 40, 2015.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
________________________________________________________________________

уюштуруу процесси.
Педагогикалык илимде жана практикада тёмёнкщлёрдёй бир катар
концептуалдык
педагогикалык
технологиялар
апробацияланып
жщзёгё
ашырылган:
1. П.Я. Гальперин жана Н.Ф. Талызина окуучулардын акыл-эс аркеттерин
этаптар боюнча калыптандыруунун концепциясынын теориясын иштеп чыгышып,
окутуунун ар бир этабында окуучулардын ишмердщщлщгщнщн пландарын
тщзщшкён.
2. Педагог-новаторлор В.Ф. Шаталов, Лысенкова, М.И. Щетинин ж.б.
ёспщрщмдёрдщн психологиясын жана кёрсётмёлщщ каражаттарды пайдалануу
аркылуу жаъы окуу материалды окуучулар кабылдоого алдын-ала даярдоо щчщн
оперативдщщ технологияны, ошону менен окуучуну темага тереъ батырылууну
камсыз кылган кёлёмдщщ блоктук жана таяныч конспекттщщ технологияларды
тщзщшкён.
3. И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, М.М. Махмутов, А.М. Матюшкин,
америкалык философ, психолог жана педагог Ж. Дьюинин теориялык
жоболоруна негизделген окуу процессти проблемалык курууну иштеп чыгышкан.
Азыркы кезде проблемалык технологиялар деп мугалимдин жетекчилиги астында
проблемалык карама-каршы жагдайларды пайда кылып, аларды чечмелёёгё
окуучулардын активдщщ ёз алдынча ишмердщщлщгщн жаратууга шарттарды тщзгён
окутуу процессин уюштурулушун тщшщнёбщз.
4. Д.Б. Эльконин жана В.В. Давыдов ёнщктщрщщчщ окутуунун технологиясын
иштеп чыгышкан. Анын негизги максаты болуп билимдер, билгичтиктер жана
кёндщмдёрдщ ёздёштщрщщдён тышкары психологиялык ёзгёчёлщктёрдщ жана
касиеттерди (кызыгуулар, жёндёмдщщлщктёр, ж.б. инсандык сапапттар), ошолор
менен
бирге
индивидуумдун
деъгээли,
ёзгёчёлщктёрщ
жана
ёнщгщщ
законченемдщщлщктёрдщ эске алуу менен пайдаланып адамдар арасында карымкатнаштарды ёнщктщрщщ щчщн шарттарды тщзщщ эсептелет.
5. А. Мордкович концептуалдык негизде башкы тщшщнщктёрдщ эсептёёнщ
болжолдоп, таанып-билщщ маселелерди иштеп чыгып, окуучулардын система
аралык билимдерин, ойломдордун тщрлёрщн калыптандырууну сунуштайт.
6. В.П. Беспалько, Д.А. Пеннер, Б. Скиннер программалаштырган
окутуунун
технологиясын
негиздёёчщлёрщ
тщзгён
моделде
дозаларга
бёлщштщрщлгён
окуу
материалды
щйрётщщчщ
тщзщлщштёрдщн
(ЭЭМ,
программалаштырылган окуу китеби, тренажер) жардамы менен ёздёштщрщщ ишке
ашырылат.
Программалаштырылган
окутуунун
технологиясы
башка
технологиялардан болгон айырмасы – сунушталган окуу маалыматы катал
алгаритмдик иретте ётё чоъ эмес порциялар (кадам, кадр, файл ж.б.) менен
берилет.
7. В.К. Дьяченко, Р.А. Ривин окутуунун жамааттык жолун иштеп
чыгышкан. Мындай технологиянын маъызында окуучулардын карым-катнашы
динамикалык (алмаштыруучу) жуптарда, чакан топтук, кыйыр окутуу (жазуу же
компьютердик катнаш) жана чоъ жамаатта (ар бири ар бирин окутушат) ёз ара
аракеттенщщ жолдору менен ишке ашырылат. Мында ёз ара окутуунун идеясы
пайдаланылат да окуучунун болгон билим деъгээли менен жёндёмдщгщ
колдонулуп колдон келе турган диалог-катнашууда ар бир бала кезеги менен
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окучу да мугалим да боло алат. Практика жщзщндё ар бир окучу ёзщнщн жеке
темасын ар кайсы балдар менен иштетип чыгат.
8. В.М. Монаховдун технологиясында окуу процессти проектилёёдё негизги
обьектиси катары сабак эмес тема болуп эсептелет. Ага ылайык окуу процессинин
проектиси бул технологиянын ёзгёчё айырмалаштырган белгиси болгон
технологиялык карталарды тщзщщ аркылуу жщргщзщлёт. Анын негизинде беш
милдеттщщ компонентерди: максат коюу, диагностика, дозаларга бёлщщ, окуу
процессинин логикалык тщзщлщшщ жана коррекция камтылган болот.
Биздин изилдёёбщздё В.М. Монахов иштеп чыккан педагогикалык
технологиянын принциптерин негиз кылып алып, ага жаъы маалыматтык
технологиялардын мщмкщнчщлщктёрщн коштук. Ал берген аныктама боюнча
«педагогикалык технология – бул мугалимдин ишмердщщлщгщн жаъыланткан жана
тщпкщ пландаштырылган натыйжаны кепилдеген процедуралардын жыйындысы»
[7]. Ал эмгектеринин теориялык жалпылоонун негизинде педагогикалык
технология жооп бериш керек болгон аксиомалардын тёмёнкщ щч тобун бёлщп
берген:
биринчи топ педагогикалык технологияны бирдиктщщ билим берщщчщ
процесске киргизген аксиомалар кесиптик тираждоого даярдыгы жана
универсалдуулугу менен мщнёздёлёт;
- экинчи топтогу аксиомалар максат коюу, диагноздоо, дозалоо логикалык
тщзщмдёр, коррекциялоо аркылуу, параметрдик жагынан берилген окуу процессин
моделдештирщщ аксиомалар, ошондой эле бул параметрлердин системасынын
бирдиктщщлщк менен циклдуулугу жана окуу процессинин маалыматтык моделин
технологиялаштыруу;
- щчщнчщ топ – бул окуу процессинин проектисин нормалдаштыруу тобу,
буларга окуу процессин тщзщщ боюнча мугалимдин кесиптик кёп компоненттик
билгичтиктерин технологиялаштыруу аксиомалар жана ишмердщщлщк талаасын
калыптандыруу аксиома кирет.
Булардан тышкары В.М. Монахов технологияларды ишке киргизщщнщн
тёмёнкщ методологиялык принциптерин сунуштаган:
- мугалимдин кесипкёйлщгщнё ишенщщ принциби «чачыраган» экономикалык
билимдер концепциясын талдоонун жыйынтыгында тщзщлгён. Анын негизи болуп
мугалимдердин билимдерин системалаштырууга умтулуусунда анын ойломунун
технологиялуулугу байкалат, ошондуктан жаъы маалыматтык технология
мугалимдердин ийгиликтщщ тажрыйбасын жалпылоо болуп келет;
- окуу процессинин бардык учурунда окуучунун билимдерди кабылдоого
даярдыгы анын нормалдуу ёнщгщщсщн кепилдеш керек. Бул принцип информатика
боюнча билимдер, билгичтиктер жана кёндщмдёргё талаптардын минималдуу
чегине милдеттщщ тщрдё жетщщнщн мамлекеттик стандарттын милдеттерин ишке
ашырат. Бул принцип окуу процесстин инсандык факторун жана психологиялыкпедагогикалык негиздёёнщ милдеттщщ тщрдё эске алууну талаптайт;
окутуунун
технологиясын
проектилёёдё
нормаларды
сактоонун
милдеттщщлщгщ принциби окутуучулардан ар кандай илимдерди: физиология,
психология, педагогика ж.б. интеграциялоону коопсуз окутуу, тарбиялоо менен
ёнщктщрщщ максатында талаптайт;
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- окуу процессин проектилёёдё процесстик, мазмундук, мотивациялык
принциптердин бирдиктщщлщгщн сактоо принциби, анткени ал проекттин
эффективдщщлщгщнё жетиш щчщн эъ негизгиси болуп саналат [7].
Лицейлер щчщн информатика боюнча окуу процесстин биз апробациялаган
технологиянын негизинде В.М. Монахов иштеп чыккан педагогикалык
технологиянын аксиомалар менен принциптерин пайдаландык [5]. Мындай
технология билим берщщнщн салттуу системасында калыптандырган конкреттщщпрактикалык кёндщмдёрдщ гана ёнщктщрбёстён, андан тышкары абстрактутщшщнщктщщ жана абстракту-логикалык ой жщгщртщщнщ калыптандырат. Мында
тщйщндщщ идеясы болуп – информатика боюнча окуу процессти технологиялык
проектилёёнщн идеясын кабыл алганбыз. Анын негизги компоненттери болуп
маалыматтык, шаймандык (аспаптык) жана социалдыктар саналат. Ёз кезегинде
анын тщзщлщшщнё окуучулар жана мугалимдер щчщн оътойлуу шарттарды,
автордук жекечеликти жана вариативдщщлщктщ, щйрётщщнщн вариантын ёз алдынча
талдоону камсыз кылуу, инновациялык маалыматтык технологиялардын
каражаттарын пайдалануу ж.б. кирет.
Адабияттар:
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