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Кыргыз Республикасынын 
Билим берүү жаиа 
илим мииистрлнгинин 
тапшырмасы боюнча 
2016-жылдан тартып 
Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинде 
“Кыргыз Республикасынын 
окуу мекемелерпнде 
колдонулушу мүмкүн 
болгон заманбап маалымат 
технологияларды, 
программдык жана 
электрондук куралдарды 
изилдөө” проектин ишке 
ашыруусу башталды. 
Проекттин илимий тобунун 
мүчолорү: Улуттук 
илимдер академиясынын 
мүчо-корреспонденти 
т.и.д., проф. Брнмкулов 
Улан Нургазневич 
(ипЬпт@ §та|).сош), т.и.к. 
Жумабаева Чынара (сЬ. 
|ишаЬаеуа@,§таН.сот), ага 
окутуучу Барыктабасов 
Касым (ка$утк@§таИ. 
сот), аспнрантура 
жана магистратура 
студенттери Майтыков 
Тилек (таку.к§г@§ша11. 
сот), Турдакунов Кылыч 
(ку!усЬЬек_(к@уаЬоо.сош) 
жана Болушбек уулу Аким 
(ак1тЬо1и§ЬЬек@£таП.сот). 
Бул проекттин алкагында 
аталган илимий топ 
бир иече макала жана 
практикалмк мисалдардм 
иштеи чыгууну коздоп 
жатышат.
Макалаларда Соо§1е 
сервпстерн сыяктуу 
учурда бар болгон акысыз 
интернет кызма гтары, 
чөнтөк телефондордун 
жана планшеттердин билим 
берүүдө жеңилдик берген 
жана ыңгайлуу болгон 
программдык жабдыктары, 
бүгүнкү күндө кыргызча 
билим берүү интернет 
булактарынын жалпы 
абалы жана өнүгүүсү 
каралат. Ошондой эле, 
жашообузга абдан терең 
таралган социалдык 
тармактарды билим 
берүүдө колдонуу 
ыкмалары көрсөтүлөт.
Ал эми проекттин макала 
тизмесин “Билим берүүдө 
заманбап комиыотердик 
жаиа веб-аспаптарды 
колдонуу” аттуу темасы 
менен ачууну көздөп 
жатабыз.
Проект Кыргызстанда 
билим берүү процессин 
жогорулатуу, жаңы 
техиологияларга көз 
жүгүртүү жана катардагы 
мугалимдер менен 
окуучуларга жардамчы 
болуу максатында ишке 
ашырылууда.
"Кутбилим" гезитинин 
жетекчилигине жана 
жамаатына ушул 
материалдарды басыи, 
проектти ишке ашырууда 
салым кошкону үчүн 
ыраазычылыгыбызды 
билдиребиз.

Изилдөө тобу

Б1/1Л1ЛМ БЕРҮҮДО ЗАМАНБАП 
КОМПЬЮТЕРДМК ЖАНА 

ВЕБ-АСПАПТАРДЫ КОЛДОНУУ

АННОТАЦИЯ
Бүгүнкү күндө мектептерде жана жогорку окуу жайларда билим 

берүү заманбап аспаптардын жардамы менен жаңы деңгээлге 
кетөрүлдү деп айтууга болот. Бир нече жыл мурун кандайдыр бир 
процессти же көрүнүштү окуучуларга түшүндүрүп берүүдө тактага 
кол менен же болбосо башка жеткиликтүү каражаттардын жардамы 
менен ишке ашырылчу. Көптөгөн маалыматты мугалим өзү даярдап 
келүүсү зарыл болчу эле.

Бул макалада билим берүү процессинде окутуучуга жардам 
берген бир нече заманбап аспаптарды, алардын өзгөчөлүктөрүн 
жана касиеттерин карайбыз. Ошондой эле бул аспаптардын оку- 
туучуга жеңилдик бергенин далилдейбиз.

Учурда бар болгон аспаптарды Интернеттин жардамы менен 
касиеттерин карап чыгабыз. Билим берүү процессин макалада 
каралган аспаптардын жардамы менен дагы сапаттуу, жогорку 
деңгээлде берүүсүн көрө алабыз.

Практикалык жактан окутуучуларга, ошондой эле окуучуларга 
пайдалуу жыйынтык алабыз.

АЧКЫЧ СӨЗДӨР

Замапбап окуу 
аспаптары,билим 
берүү сапаты, окуу 

жабдыктары, маалымат- 
компьютердик 

технологиялар, ^оо^е 
§1а«5, га«рЬеггу р1, 

агДшпо, МсчМа 8Паге НиЬ, 
Ыие(оо(Ь технологиялар, 
зымсыз технологиялар, 

§оо§1е саг(1Ьоаг(1.

КИРИШ сөз
Азыркы күндө жаңы аспаптар менен бирөөнү таң калтыруу абдан оор. Технологиялар күндөн күнгө 

өнүгүүдө. Билим берүүдө мугалимдер көптөгөн заманбап аспаптарды колдонуп жатышат. Ошондой эле 
окуучулар өздөрү технологияларды абдан бат жана оңой өздөштүрүп жатышат. Негизи жаштар бүгүнкү 
күндө технологиянын негизги керектөөчүсү экендигин окумуштуулар далилдеп чыгышты. Ошондуктан 
жаштарга кандайдыр бир маалымат берүүдө окутуучулар артта калып жатышат десек жаңылбайбыз. 
Бүгүнкү күндө окуучулар мобилдик аспаптар менен дайыма жүрүшөт, мурункудай дептер-китептерди 
алып жүргөн окуучуларды көрүү сейрек учурларга айланды. Интернет, электрондук китеп, видео са- 
бактар жана видео курстар - мына бүгүнкү окуучулардын окуу куралдары.

Мына ушул чындыктын ичинде заманбап окутуучу болуу, заманбап аспаптарды жана технология- 
ларды колдонуп билүү абдан зарыл.

Методология - аспаптарды тандоо
1. МЕ01А 8НАКЕ Н1Ш (МЕДИА 

ШАРЕ ХАБ)
Заманбап билим берүү процессинде маалымат бул 

негиз экендиги белгилүү. Маалыматты окуучуларга та- 
ратуу, маалыматты окуучуларга жеткирүү бул эң негизги 
маселе. Бүгүнкү күндө көптөгөн маалымат таратуу ык- 
малары албетте бар. Булардын ичинен е.-таН аркылуу

*............ . Щ !  окуучуларга маалымат таратуу, же болбосо социалдык
4 щ  * *  желе аркылуу таратуу, жана маалымат алмашуу сайттар

аркылуу таратуу. Бул методдорду көпчүлүк колдонуп 
келе жатат, бирок бул методдордун кээ бир көйгөйлөрү 
бар. Мисалы, эгерде окуу жайда учурда интернет жок 

болуп калса, же болбосо маалыматты алыскы айылдарда окуучуларга таратуу керек болсо, же болбосо 
бир нече группага же класска таратуу керек болсо, башкача айтканда, көп окуучуга таратуу керек болсо, 
же семинарда маалымат таратуу керек болсо, алардын баарынан е-таН  даректерин алуу, ал даректерди 
клавиатура жардамы менен терүү абдан көп убакытты жана жумушту талап кылат. Мына ушундай учур- 
ларда биздин биринчи заманбап аспабыбыз МесНа ЗЬаге НиЬ жардамга келет. Азыр АКШдагы Амазон 
онлайн дүкөнүндө 39.99 долларга сатып алууга болот.

Бул аспаптын жардамы менен окутуучу сүрөттө көрүнүп жаткандай 118В ЯазЬ, 5 Р  Сагс1, Ех1егпа1 НЭО 
де сакталган маалыматты бул аспаптын жардамы менен таратуу мүмкүнчүлүгүн бере алат. Бул аспап өзү 
\Л/1Н технологиясынын жардамы менен маалыматты тарата алат. Абдан керектүү жана пайдалуу аспап.

2. ЧӨНТӨК 
ПРОЕКТОР

Азыркы учурда көптөгөн окуу 
жайларда проектор менен кам- 
сы здалган атайы н бөлм өлөр 
жана кпасстар даярдалган. Бул 
бөлмөлөрдө проектордун жарда- 
мы менен көпчүлүк окуучуларга 
маалыматты көрсөтүү, учурдагы 
теманы түш үндүрүүдө жеңилдик 
берет. Бирок бул бөлмөлөр кым- 
бат аспаптардан турат жана 
саналуу болгондуктан каалаган 
убакы тта ал ж ерлерд е билим  
берүү мүмкүнчүлүгү жок. Эгерде 
билим берүү учурунда проектор 
керек болсо окутуучу ж аны на 
чөнтөк проекторун алып жүрүүсү 
ыңгайлуу болот.

А КШ да А м азон онлайн 
дүкөнүндө  чөнтөк проекторлор 
94.99 доллардан баштап жогору 
бааларда сатылып жатат. Учурда 
Бишкектин дүкөндөрүндө кездеш- 
пейт.

3. выжтоотн
КЕҮВОА1Ш А ^  

У1КТУАЬ >¥1КЕЬЕ88 
КЕҮВОАКО (БЛЮ ТУЗ 
КЛАВИАТУРА ЖАНА 

ВИРТУАЛДЫК ЗЫ М СЫ З 
КЛАВИАТУРА)

Ж огоруда айты лы п кеткен- 
дей , бүгүнкү окуучулар  чөнтөк 
технологияларды абдан жакшы 
өздөш түрүш көн, м угалимдер 
дагы  азы р планш ет колдонуп 
жатышат. В1ие1оо1Ь кеуЬоагб апс! 
\/|г!иа1 \мге1е55 кеуЬоагс! бул кпа- 
виатура аспаптары окуучуларга 
ж ана окутуучуларга өздөрүнүн 
чөнтөк планш еттерине  ж ана 
чөнтөк телефондоруна окуу про- 
цессинде маалыматты бат жана 
оңой киргизүүгө жардам  берет. 
Бишкекте \л/\лл/у.Ппк.кд дүкөнүндө 
24 АКШ  доллары на сатып алуу 
гамүмкүн. М1р.7/\л/у\лл/.Нпк.кд/?оипс1/ 
Ыие1оо1И/10/

4. ВШ ЕТООТН  
8РЕАКЕК (БЛЮТУЗ 
СПИКЕР - БЛЮТУЗ 

СҮЙЛӨГҮЧ)

О куу процессинде ж е сем и- 
нарда аудио маалыматты угузуу- 
да бизге кайрадан эле чөнтөк тех- 
нологиясындан Ыие1оо1Ь зреакег 
жардамга келет.

Бул зы мсы з сүйлөгүчтөрдүн 
жардамы менен мугалим дайыма 
жанына ала ж үргөн жана дайы- 
ма аудио маалы м атты  каала- 
ган учурда окуучуларына угузуу 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Биш- 
кекте Ыпк дүкөнүндө 13$, 25$, 26$ 
ж ана ж огору баада сатып алуу 
мүмкүн. Ы [р:1/\т м.\\пк.кдЯоипс!/ 
Ыие1оо1Ь/13/
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5. СООСЬЕ САКБВОАКО (ГУУГЛ 

КАРТБОАРД - ГУУГЛ КАРТОН КУТУ)
8. КА8РВЕККҮ Р1 (РЭСБЕРРИ ПАИ)

Кредит картанын 
өлчөмүндөй болгон то- 

I лук кандуу компью тер. 
| Бул ком пью терлерди 
| окуу процессинде ж о- 

горку кесиптештирилген 
! окуу жайларда колдонуу 

болот. М исалы, М анас 
университетинин ком- 
пьютер бөлүмүндө. Бул 
компьютердин жардамы 
менен көптөгөн чөнтөк 
технологияларды  авто- 
матташтыруу, башкаруу, 
санап-чыгаруу жолдорун- 
да колдонуу болот.

Агйи1По жана
РазрЬеггу р| бул эки баш- 
ка аспаптар. Биринчиси 
автом аттарды  иш теп 
чы гарууда колдонулат, 
жана Ардуино компьютер 

болуп саналбайт. Ал эми КазрЬеггу р| болсо бул толук кандуу компью- 
тер болуп саналат. Бул аппараттын операциондук системасы болот 
(Ыпих), процессору болот, оперативдик эси болот жана көптөгөн кириш 
порттору болот (изЬ, аисИо, пе1\л/огк). Бишкекте 6 Е Е К .К Ө  дүкөнүндө 
3350 сомго РазрЬеггу р| компьютерин жана анын тетиктерин табууга 
болот. Ьйрз://деек.кд/зеагсЬ/?диегу=газрЬеггу

Бул жогорку адистештирилген сабактарда, роботжана автоматика 
билимдеринде абдан чоң мүмкүнчүлүктү берген аспаптар көптүгү деп 
атасак болот. Ардуинонун жардамы менен мурунку күндөрдө абдан 
жогорку адистердин колунан келген нерселерди мектептин окуучусу 
жазай ала турган деңгээлге келдик.

Учурда 10 жаштагы балдар көптөгөн проекттерин, роботторун, оюн 
системаларын, коргоо системаларын чогултушуп жатышат. Менин 
оюмча, бул технологияны колдонуп, жогорку адистеги окуучуларды 
окутуп чыгуу дагы бир оңой деңгээлге жетишти десек жаңылбайбыз. 
Абдан кызыктуу жана келечеги кенен, илимий жактан жаңылыктарды 
алып келе турган технология деп айта алам. Бишкекте О Е Е К.КС  
дүкөнүндө Агс1и1ПО тетиктерин табууга болот. 875 сомго Агс1ито Ыпо 
сатып алууга болот. Ал эми андан арзан версиялар болсо Агс1ито 
Ыапо - 690 сом, Агс1шпо Рго М т 1 - 475 сом.

7. СООСЬЕ СЬА88 (ГУУГЛ ГЛЭСС - 
ГУУГЛ КӨЗ АЙНЕГИ)

Учурда акылдуу такталар (зтаг1;Ьоагс1) көбүнчө жогорку окуу жайлар- 
да жана чоң бизнес борборлордо кеңири таралган. Акылдуу тактанын 
баасы дээрлик 3000-11000 АКШ долларды түзөт, кымбат проектор, 
ноутбук жана атайын электрондук тактадан турат. Булар, албеттө, 
абдан тунук ж ана сапаттуу көрүнүш тү жана ж агы м дуу тажры йба 
беришет. Экинчи орунду болсо атайын интерактивдүү проекторлор 
ээлейт. Бул проекторлор колдун манжалары менен же болбосо атай- 
ын калем менен жөнөкөй эле дубалга проекциялоо менен иштешет. 
Мындай интерактивдүү проекторлорду 1500 АКШ долларына сатып 
алуу мүмкүн. Ал эми катардагы мектептерге 1500 доллар дагы эле 
абдан чоң каражат, ошондуктан мурункудай эле бор менен такталар 
колдонулуп келе жатат. Бирок акыркы учурларда арзан жана мобилдүү, 
акылдуу такта касиеттерин камтыган аспаптар сатылууда.

Бул аспаптар 1РЕ\/013-01, ВоагдЗЬаге, 1)Воагс1 жана башка аттар ме- 
нен сатылышы мүмкүн. Булардын эң маанилүү касиети арзан, мобилдүү, 
атайын калемден жана аз күчтүү проектордон турат. 1РЕ\/0 13-01 149 
АКШ долларга Амазон дүкөнүндөн сатып алууга болот. ВоагйЗЬаге - 309 
АКШ долларга сатылат, ал эми ЫВоагс! 500 фунт стерлинг турат. Ин- 
тернет аркылуу толук маалыматты төмөнкү даректерден билүү мүмкүн:

□ Ьир://у\/ш\м.ата20п.сот/Ро|1аЫе-1п1егас1ме-\Л/Ы1еЬоагс1-5у51ет- 
СО\Л/11-01 |р/ф/в0003\л/3220 - 1РЕ\/0 13-01

□ Ы1р://деаг4ргезеп1а1юпз.сот/иЬоагс1.Ыт1 - 1)Воагс1
□ Ыфз://\л/\ллл/.уои{иЬе.сот/\л/а1сЬ?у=усЗп^_\л/р|8 - 11Воагс1
□ Ьирз://\л/\л/\л/.уои1:иЬе.сот/\л/а1сЬ?у=НЬҮеЕМ\/\/1НКк - ВоагЗЬаге
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Ы т! - ВоагЗЬаге

Бул эксперименталдык көз айнек учурда абдан популярдуу болуп 
келе жатат. Көз айнектин жардамы менен окуу процессинде муга- 
лимдин түш үндүрүп жаткан лекциясын видео катары сактап калуу 
мүмкүнчүлүгүн берет. Ж е болбосо сүрөт тартып мугалимдин такгага 
жазган маалыматын бат жана оңой түрдө көчүрүп алуу болот.

Бул көз айнекти чөнтөк телефон менен байланыштырып атайын 
тиркемелердин жардамы менен көптөгөн элесиңизге келген операци- 
яларды аткаруу мүмкүн. Окуу процессинде колдонуу мүмкүнчүлүгү, 
менин оюмча, абдан кенен. Бирок аспап абдан кымбат баада сатылып 
жатат, АКШ да орточо баасы 1500 долларды түзөт.

жыиынтык
Билим берүүдө даймма алдыцкм технологиялардм 

жана маалмматтардм берүү абдан чоң ролду ойнойт.
Бүгүнкү чаптмрып бара жаткан дүйнөдө жаш  

өспүрүмдоргө билим берүү эц маанилүү маселелерден 
бөлушу керек. Эгерде билим берүүдө башкалар менен 

бир ылдамдыкга, бирдей жолдо жүргөн болсок, биз 
дайыма утушта болобуз. Ошондуктан окутуучулар 

мүмкүн болушунча өздөрүнөн баштап жана 
окуучуларына дагы маалыматка, технологняларга 
ач болуп турушу керек. Билимге ач болуу бүгүнкү 

күндүн талабы. Билим берүү оцой, кызыктуу 
болуш үчүн замаибан аспапгарды колдонуу зарыл 

экендигин макалада корсөтүлгөн аснаптардын 
мнсалмнда көрүүгө болоз'.

ОШМУ 
МУГ АЛ ИМДЕРДИН 

БИЛИМИН 
ӨРКҮНДӨТОТ
Ош мампекеттик университө- 

тинде мектеп мугалимдеринин 
билимин өркүндөтүү институту 
иштей баштады.

Аталган институтта бала бакча 
тарбиячысы, башталыч класстар, 
кыргыз тили жана адабияты, орус 
тили жана адабияты, өзбек тили 
жана адабияты, англис тили, ма- 
тематика, физика, информатика, 
биология, химия, география, та- 
рых, музыка, дене тарбия, сүрөт, 
эмгек, адеп, манас таануу, бала 
бакча методисти, интернат тарбия- 
чысы, мектеп директору, окуу-тар- 
бия иштери боюнча директордун 
орун басары, социалдык педагог, 
мектеп психологу, мектеп бирикме 
жетекчилери, класс жетекчилер- 
дин квалификациясын жогорулатуу 
багытында курстар уюштурулат.

Университеттин басма сөз кат- 
чысы Зинагүл Нуралиевадан алган 
маалыматка ылайык, алгачкы эки 
жумалык курстар октябрь, ноябрь 
айларында математика, кыргыз 
тили жана адабияты, физика, био- 
логия, компьютердик технология- 
ларды окутууда колдонуу, адеп, 
балдар бакча тарбиячысы, өзбек 
тили жана адабияты, орус тили, 
башталгыч класстар боюнча өз 
ишин жүргүзгөн.

Курстун жыйынтыгында угуу- 
чулар мамлекеттик үлгүдөгү сер- 
тификатка ээ болушат.

Аталган институттун директо- 
рунун орун басары Жылдыз Арты- 

. кованын айтымында, курстун угуу- 
чулары ОшМУда түзүлгөн сынчыл 
ойломду өстүрүү үчүн окуу жана 
жазуу лабораториясы, көп тилдүү 
билим берүү боюнча ипимий лабо- 
ратория, көп тилдүү билим берүү 
боюнча ресурстук борбор, агартуу 
академиясы, психологиялык лабо- 
ратория, физикалык виртуалдык 
лаборатория, борборлоштурулган 
китепканалар тармагы, электрон- 
дук китөпкана-ресурстук борбор, 
медиа борбор, көз карандысыз 
төстирлөө борборлору сыяктуу 
заманбап лаборатория, борбор- 
лордун кызматтарынан пайдалана 
алышат. Аларга илимдин канди- 
даттары, докторлор, профессор- 
лор сабак беришет.

АГшагүл К А Ш Ы Б А Е В А , 
«Кутбилим»

АКШ элчиси БГУда
8-март -  Аялдардын эл 

аралык күнүнө карата АКШнын 
Кыргызстандагы элчиси Шейла 
Гуолтни Бишкек гуманитардык 
университетинин эмгек жама- 
аты жана студенттери менен 
жолугушуп, “Аялдар билим  
берүүдө жана лидерлик” деген 
темада дарс окуду.

АКШнын элчиси менен бол- 
гон алгачкы жолугушуу 9-мартта 
болуп, анда окуу жай менен АК- 
Шнын Кыргызстандагы элчили- 
гинин ортосундагы билим берүү, 
илим жана маданият тармагы 
боюнча кызматташтык мамиле- 
ни чыңдоо боюнча сүйлөшүүлөр 
дагы жүргүзүлдү. Анда Кыргыз- 
стан менен АКШнын ортосундагы 
студенттер менен алмашуу про- 
граммасын өркүндөтүү, БГУнун 
студенттери жана окутуучуларын 
АКШнын алдыңкы жогорку окуу 
жайларынан стажировкадан 
өткөрүү, АКШдан волонтерлер- 
ду БГУга чакыруу, билим бөрүү, 
илим жана маданият жаатында 
маалыматтык камсыздоону уюш- 
туруу сыяктуу бир катар маселе- 
лер талкууланды.

Иш-чарада окуу жайдын сту- 
денттери жана Кыргызстандагы 
Америка музыкасы борборунан 
келген коноктор тарабынан да- 
ярдалган маданий программа 
тартууланды.

Ч.КИЙИЗБАЕВА,
“Кутбнлнм”

Бул аспаптын баасы болго- 
ну 350 сом, бирок бул аспап- 
тын ж ардамы  менен көптөгөн 
процесстерди окуучуларга үч 
өлчөмдүү технологияны колдо- 
нуп, абдан кызыктуужол менен

Үч өлчөмдүк технологиялар- ^  
ды бүгүнкү күндө окуу процес- 
синде жаңыдан колдонуп келе 
жатышат. Мисал катары астро-
номия билимдерин бул технологиянын жардамы менен түшүндүрүү, 
менин көз карашымча, адбан ыңгайлуу болот эле. Же болбосо кандай- 
дыр бир кымбат аспаптарды өздөштүрүүдө абдан ыңгайлуу жана арзан
--------------—------------ жолдордун бири. Албетте, көп

учурда бул технология оюндар- 
да колдонулуп келе жатат, бирок 
ошондой эле ийгилик менен окуу 
процесстеринде колдонсо болот. 
Ооод1е СагбЬоагс! бул кымбат 
үч өлчөмдүү технологияларда 
колдонулган атайын көз айнек- 
тердин*арзан өкүлү.

___________________________________Биш кекте Максим Горький
ж ана Панф илов көчөлөрүнүн 

кесилишинде жайгашкан Өас1де1.кд дүкөндөн сатып алууга мүмкүн.
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