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П А Н Д ЕМ И Я  Ш А РТЫ Н Д А  К Ы РГЫ ЗС ТА Н Д А  О Н Л А Й Н  Б И Л И М  БЕРY Y Н Y Н
М А С Е Л ЕЛ Е РИ

Пандемиядан улам дYйнвнYн квптвгвн влквлврYндв билим беруу онлайн форматка етту. 
2020-жылдын март айынан баштап Кыргызстанда билим берYYHYн бардык тармактарында (мек- 
тептер, университеттер) убактылуу онлайн окутуу киргизилди. Бирок кептеген маселелер, мисалга 
студенттин социалдык абалы, интернетке кируу кeйгeйлeрY, географиялык eзгeчeлYк, экономиканын 
айынан санариптештируунун тоскоолдугу, мугалимдердин сабак етууде интернет технологиясын 
колдонгусу келбегендиги, онлайн окутуу ыкмаларын толук ездештурбегендугу -  елкенун онлайн би
лим берууге толук етууге азырынча даяр эмес экенин тастыктады. Изилдеенун максаты- Кыргы- 
зстандын жогорку окуу жайларында дистанттык/онлайн окутуу маселелерин анализдее болуп са- 
налат. Изилдее методдору-компаративдик анализ-синтез жана дедукция методдору пайдаланылды. 
Изилдеенун жыйынтыгы- дуйнелук аренада технологиянын енугушу билим беруу системасына да 
чоц таасирин тийгизгенин керсетту. Атугул пандемия буткенуне карабастан онлайн билим беруу 
акырындык менен салттык билим беруунун ажырагыс бир белугу катары акырындап кире турган- 
дыгы белгилуу болду Изилдеенун илимий баалуулугу- онлайн билим беруудегу кээ бир тоскоолдуктар 
жана шарттарды иретке келтируу учурдун талабы жана илим чейресунде мындай билим берууну 
ездештуруу максат кылынышы шарт экендиги маалым болду. Алынган натыйжалардын практика- 
лык мааниси-пандемия токтогонуна карабастан белгилуу елчемде билим беруу системасында онлайн 
форматты толук ездештуруу учун окуу куралдары жана керсетмелеру басып чыгаруу учурдун та
лабы. Онлайн билим беруу маселесин изилдеонун келечеги-елкеде мындай форматта билим беруудегу 
кемчиликтерди талдап, алардан арылуу аракети теориялык жана практикалык турде жасалышы 
шарт экени аныкталды.
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В О П Р О С Ы  О Н Л А Й Н  О БРАЗОВАНИЯ В К Ы РГ Ы ЗС Т А Н Е  В У С Л О ВИ Я Х
ГЛ О БА Л ЬН О Й  П А Н Д ЕМ И И

По причине пандемии, образование переведено в онлайн-формат во многих странах мира. С мар
та 2020 года, во все сферы образования (школы, вузы) в Кыргызстане введено временное онлайн-об
учение. Однако многие проблемы, например, социальный статус учащихся, проблемы с доступом в 
Интернет, географические особенности, торможение цифровизации из-за экономики, нежелание учи
телей использовать интернет-технологии в обучении, неполное владение онлайн-методами обучения, 
подтвердили, что страна не была готова к полному переходу на онлайн образование. Цель исследова- 
ния-проанализировать проблемы онлайн обучения в университетах в Кыргызстане. В качестве мето
дов исследования использовались методы сравнительного синтез-анализа и дедукции. В результате 
исследования выяснилось, что развитие технологий на мировой арене оказало существенное влияние 
на систему образования. Даже после окончания пандемии стало ясно, что онлайн-образование по
степенно станет неотъемлемой частью традиционного образования. Научной ценностью исследо
вания- является необходимость устранения некоторых барьеров и условий в онлайн-образовании, и 
постановка цели освоить данную форму образования в области науки. Практической значимостью 
результатов является то, что, несмотря на прекращение пандемии, выпуск учебников и методиче
ских пособий для полного освоения онлайн-формата в системе образования остается актуальным. В 
перспективе изучения онлайн-образования необходимо проанализировать недостатки образования в 
данном формате на уровне Кыргызстана и попытаться преодолеть их теоретическим и практиче
ским путем.

Ключевые слова: онлайн образование; высшее образование; пандемия; университет; образова
ние.
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TH E ISSU E O F O N LIN E ED U CA TIO N  IN KYRGYZSTAN D U RIN G  TH E G LO BA L
PA N D EM IC

Due to the pandem ic education has been sw itched to the online fo rm a t in many countries in the world. 
Since M arch 2020, a temporary online training was introduced in all areas o f  education in Kyrgyzstan. 
However, many issues-for instance, s tuden t’s social status, Internet access problems, geographical features, 
inhibition ofdigitalization because o f  the economy, teachers ’ reluctance to use Internet technology in teaching, 
incomplete mastery o f  online teaching methods- have confirmed that the country is not ye t ready fo r  the fu ll  
transition to online education. The purpose o f  the study is to analyze the problems o f  distance learning in 
higher education in Kyrgyzstan. Comparative analysis-synthesis, deduction methods were used as research 
methods. A s a result, the study show ed that the development o f  technology has a significant impact on the 
education system. Despite the fa c t that the lockdowns are largely over, online education has become an integral 
p a rt o f  everyday learning. The scientific value o fg iven  research is tackling social issues, inequalities in online 
education with the practical significance o f  publishing textbooks fo r  enabling effective online education. The 
fu ture o f  the study is to provide a practical ground fo r  further development, creation o f  evolving practices in 
delivering valuable online education to fu ture generations.

Keywords: online education; higher education; pandemic; university; education.

Киришуу. О нлайн Билим 6epYY м аселеси ж ы йы рма биринчи кы лы мга чейин эле абдан 
актуалдуу болгонун илимий эмгектерден ж ана таж ры йбалардан байкоого болот [1-3]. Аеыре- 
се мындай Билим 6epYY тYPYнe батыш мамлекеттеринде эчак кадам ш илтенгендиги баарына 
маалым. Н аты йж ада X IX  кы лы мда баш талган дистантты к Билим 6epYY (негизинен курстар) 
ж алпы  Билим 6epYY тары хы ны н бир бeлYГY катары кирген. А л учурда Европа универеитетте- 
ринде д и ст а н т т ы к  к ур ст а р  ачыла баш таган. В иллистин (W illis) ою бою нча X IX  кылымдын 
аягы нда бир катар канадалык, америкалы к ж ана европалы к университеттер дистантты к Билим 
6epYY курстары н сунуш таш ып, ecYn келе ж аткан коом улам барган сайын ага суусап турганы н 
белгилеген [4, 9 б.].

Д истантты к Билим бepYYДe YЙpeнYY ж ана YЙpeтYY м аселелерине байланы ш кан П етер- 
стин (Peters) эм геги ж алпы  Билим 6epYY сферасы ны н кeцYЛYн бурбай койбойт А нда дистант
ты к Билим бepYYДe окуу процесстерин кезем елд ее , байкоо ж ана баалоо максатында аларды 
иш ке киpгизYYHY каалаган адам езгеч е  кы йы нчы лы ктарга туш  болоору нормалдуу процесс 
катары кабылдоо керектигин билдирет [5]. М ы нда анын ою бою нча мугалимдер менен ету- 
денттер бири-бирине ж акы н эмес, бирок алы ста туруу менен окуу процесси аркылуу байла- 
ны ш та болушат. Бул дистантты к Билим анчалы к деле маанисиз болуп кepYHYШY mymkyh, би
рок азы ркы  технология eнYккeн зам анда Билим бepYYДe бара-бара ез ордун табаары  ж ана кез 
ж азды мда калтыруу mymkyh эм ес Болгон Билим алуу ж ана Билим 6epYY тYPY катары кабыл 
алуу керек.

П андемияга чейин К ы ргы зстанда дистантты к билим беруу: К ы ргы зстан эгемен- 
ДYYЛYГYн алганга чейинки мезгилде сы рттан окуу (заочное о б р а зо ва ни е- co rrespondence  study)  
эм гек менен айкалы ш ты ры лы п келинген. Б ирок К ы ргы зстанда советтик мезгилдеги сырттан 
окуу менен кийинчерээк бара-бара технологияны н eнYГYШYHYн наты йж асы нда кирген дис
тантты к Билим 6epYYHY чаташ тыргандар, экeeнY бир Билим 6epYY формасы  катары карагандар 
6YryHKY кYнгe чейин уланып келди. М ы ндай тYШYHYктYн толугу менен жок болуш уна панде- 
миядан улам окутула баш таган онлайн себеп болду. О ш ентсе да ез м езгилинде сы рттан окуу 
курстары ны н eнYГYШY дистантты к Билим 6epYYre жол ачты. В иллистин (W illis) ою на кара
ганда дистантты к Билимдин там ы ры /баш аты  университеттердеги сырттан окуу курстары нда 
жатат [6, 5-б.].

Билим 6epYY систем асы нда акы ркы  изилдеелер  бою нча постсоветтик К ы ргы зстанда 
советтик доордогудай эле Билим бepYYДe «кeзeмeлдY н», «нормалдаш ты руунун» ж ана «етан- 
дартташ ты руунун» уланганы  педагогика тарм агы нда айты лы п келет. Н аты йж ада аларды н ою 
бою нча жаш  муундар азыр деле тилекке карш ы чы нды ктан узак, мифтер ичинде тарбияла- 
ны ш ы п келет [7, 162- б.]. Бирок бул кepYHYш интернет технологиялары ны н eнYГYШYHYн на
ты йж асы нда Билим 6epYY пандемиядан улам убакты нча толугу менен онлайн форматка еткен  
чакта да студенттер, атYГYЛ мектеп окуучулары чы нды ктан алые Болгон мифтер менен еубор-
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диняцияны сакгай алы ш пай калганы  чындык.
Орто А зиядягы мамлекеггердин бири катары К ы ргы з Республикасы ны н Билим 6epYY 

ж ана илим минисгрлигине гаанды к, Билим бepYYДe м амлекегтин саясагы на гаянган  2003- 
жылы чы ккан м ы йзамда дисгангты к Билим 6epYYre  мYмкYн экендиги ж ана Билим 6epYYHY 
cанаpипгeшгиpYY гуралуу м аалы маг (берене) бар. А галган м ы йзамды н ж алпы  ж обосунда кез- 
деш кен беренеде, “дистанциялык билим 6epyY технологиялары - негизинен маалыматтык 
ж ана телекоммуникациялык технологиялар караж аттарын колдонуп, окуп ж аткандар ме- 
нен педагогикалык кызматкердин кыйыр же толук эмес кыйыр т урдв вз ара иш ЖYргYЗYYCY 
аркылуу ишке ашырылуучу билим берYY технологиялары болуп саналат” деген ачыктоо кез- 
дешет. Н аты йж ада Билим 6epYYHY cанаpиптeштиpYY заманды н, учурдун галабы  экенин анын 
2003-жылы чы ккан законунда орун алганы нан байкоого болот. А л эми кыйыр ж ана толук 
эм ес кыйыр деп агалган сез айкаш гары  азы ркы  гибриддик, асинхрондук ж ана онлайн Билим 
6epYYHY ачыктайт.

К ы ргы зстанда Билим 6epYYHYH сапатын жогорулатуу бою нча иш чараларда 2012-жылы 
К ы ргы з Республикасы ны н екметY К ы ргы з Республикасы нда Билим 6epYY сисгемасы н енYк- 
ГYPYYHYH стратегиялы к багы гтары  женYнде токтом кабыл алган. А га ылайык, кесиптик окуу 
ж айларды н м атериалды к-технологиялы к базасы н жакшыргуу, анын ичинде Билим 6epYY npo- 
цессин маалы матты к - коммуникациялык ж акган колдоонун комплекстик сисгемасы н, жацы 
муундагы  элекгрондук Билим 6epYY ресурстары н гYЗYY ж ана енYкгYPYY керекгиги гууралуу 
атайын берене кабыл алынган.

М ам лекегтик масш табда жогорку окуу ж айлардагы  Билим 6epYY сф ерасы нда онлайн 
окутуу м аселеси 2003-ж ы лдагы  уставы нда каралып, cанаpипгeшгиpYY учурдун галабы  эке- 
ни белгиленгени жогоруда айгы лы п егтY. А л эми пандемиядан улам кYГYYCYЗ мы ндай голугу 
менен Билим 6epYYHY cанаpиптeштиpYYге егYYHYн наты йж асы нда К ы ргы з Билим 6epYY ж ана 
илим минисгрлиги К ы ргы з Республикасы нда Билим 6epYYHY 2021-2030-ж ы лдарга карата 
енYктYPYYHYн концепциясын иш теп чыкты [8]. Концепция онлайн Билим 6epYYHY ездешгYPYY 
ж ана Билим 6epYYHYH сапатын ж акш ы ргууну максат кылган. У чурдун галабы  катары акыркы 
ж ы лдары  К ы ргы зстандагы  жогорку окуу ж айлары нда cанаpипгeшгиpYY м аселеси гуурасы нда 
илимий макалалар арбын ж азы ла баш гады  [9-13]. М ы ндан ты ш кары  Билим 6epYYHY санарип- 
тeштиpYY гуурасы нда чегтик булакгарын да м аалы маг алуу казынасы  катары кароого болот.

Пандемияда К ы ргы зстанда онлайн билим беруунун маселелери: П андем иядан улам 
Билим 6epYY ж ана Билим алууда онлайн форматка етYYДе кандай маселелер ж аралганы н ж ана 
кандай алды га кадам ш илгеелер  болгонун анализдее учурдун галабы . М исалы  К ы ргы зстанда 
онлайн билимге психологиялык ж ана ф инансы лы к ж акган мамлекет да YЙ-бYле да агугу л сту
дент ж ана мугалим  да даяр эм ес Болгон. Студенттер онлайн Билим алууда буга чейин колунда 
кайсы  гадж ет Болсо ошол аркылуу Билимин улантыш ты. А нгкени пандемия окуучуларга ж ацы  
гадж ет сатып алмак гYГYЛ социалды к ж аш оосунда кейгейлеpдY  жаратты. Коомчулукга кепте- 
ген  кесиптерде ез ж аны н багуу иши начардады. Бир YЙ-бYледегY сапагтуураак Болгон ч ен гек  
телеф он бир эле ошол ч ен гек  телеф ондун ээси студентке эле эм ес анын бир гуугандары ны н 
мектептеги Билимин онлайн алуусунда да окуу куралы катары кызмат кы лганы н айга кeгYY ке- 
рек. П андем иядан улам сгуденгтердин кичи мекенине кайгып, ата-энеси менен чогуу жашап, 
окуусун улантуусу аларды н YЙ иш гери менен алек болуусунан ж ана китепканада иш гееден  
куру ж алак калуусунун наты йж асы нда кээ бир сгуденгтердин окууга Болгон жендемY ж ана 
психологиялык абалы стабилдеш пегенин айга кeгYY керек.

Тоолуу К ы ргы зстанды н айм актары ны н баарында интернет ж акш ы  тартабы ? Кы- 
ргы зстанды н географиялы к езгечелYГYнен улам Болжол менен ж еринин ж етимиш  пайызын 
бийик гоолор гYЗгендYкген ж ана кепчYЛYк белYГY дециз децгээлинен 1500 метр бийиктикте 
болгондугуна байланы ш туу дале Болсо кээ бир аймакгарда интернеттин тартпаш ы  да онлайн 
Билим 6epYYHYH езYнче бир м аселеси болуп саналат. Н аты йж ада интернеттин иш теш инде ай- 
м акгы к езгечелY кгеp чоц роль ойногонун сгуденгтердин онлайн сабакка кагышуу-жeгишYYCYн- 
д е  байкалган маселелерден байкоого болот. Буга байланы ш кан К ы ргы з Республикасы ндагы  
интернет чейpеcYн баалоо изилдеелеpYHYн ж ы йы нгы гы нда Кы ргы з Республикасы нда децизге
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чыгууга MYMKYHЧYЛYKTYH жоктугун эске алганда, анын географиялык жайгашуусу бeлгилYY 
бир кыйынчылыктарды жаратса дагы, заманбап технологияларды, мамлекеттик саясатты жана 
ж енге салуучу чараларды колдонуп, елкеде интернетке жеткиликтYYЛYктYн жогорку децгээ- 
лин камсыз кылуу максаты кезделYп келет.

Кыргызстанда “Акнет”, “Мегалайн”, “О”, “Билайн”, “Мегаком” жана башка интернет бу- 
лактары иштейт. Алардын ичинен Y4 компания (“О”, биилайн жана мегаком), тагыраак айткан- 
да моБилдик аппарат онлайн Билим беpYYДе жана алууда кызмат кылат. Мамлекет же Билим 
6epYY министрлиги “О” компаниясы менен келишим тYЗYп, бир эле жогорку окуу жайларда 
эмес мектептерге да 60 пакет бекер алуу MYMKYHЧYЛYГYH тYЗYп берген.

Жалпысынан алып караганда жацы пандемия башталган кезде студенттер эле эмес кээ 
бир мугалимдер да технологияны колдоно албай же тYШYнбей калгандар арбын болду. Бир 
жылдын ичинде онлайн Билим 6epYY жана алуу алда канча ылдамдык менен енYктY. Ошентсе 
да студенттер ез алдынча онлайн сунум жасоого адаптация боло башташты. Алар мындай Би
лим алууну замандын талабы экенин сезишти.

О нлайн билим алуунун пайдалары  кайсы лар? Билим 6epYY сферасындагылардын 
кепчYЛYГY онлайн Билим алуунун MYMKYHЧYЛYГY чектелген адамдар Y4YH пайдалуу экенине 
кошулат. Бара-бара технологиянын енYГYYCYHYн натыйжасында жогорку окуу жайлар толугу 
менен онлайн форматка етееpY учурдун талабы сыяктанат. Студенттердин ез кесибине байла- 
нышкан интернеттеги онлайн курстардан, ютубдан кептеген маалыматтар менен сугарылып 
жаткандыктары да пандемия учурунда байкалды. Ошону менен бирге жакындарынын жа- 
нында болуу, жоопкерчиликтин артканы жана ез алдынча да маалымат алып, убакытты туура 
белYштYPYYHY ездештYpгендеpYн мисал кeлтиpYYге болот. Ар бир студент интернетти жана 
программаларды кантип колдонуу керек экендигин ездештYPYп алышканын жана алар Y4YH 
пайдалуу сайттардан маалыматтарды алуу MYMKYHЧYЛYГYHYH болгонун билдиришкен. Мын
дай Билим алуу аркылуу коронавирус оорусу менен ооруп калуу MYMKYHЧYЛYГYH азайтуу Y4YH 
аракеттин болгонун, оффлайнда жашаган квартирасына да иштеп акча таап ошону менен бирге 
окуп да жYpгендYктен, эми Болсо убакыттын кенендиги жана интернет ресурстарын талдай 
алгандыктарын белгилешет. Онлайн тренинг, вебинарларга катыша алуу мYмкYнчYЛYктеpY да 
бар экени кецYЛДY бурат. Студенттер Y4YH чыгаша аз болгонун, убакыт кеп болгонун, етYлген 
сабактын видеосун кайра кере алуу MYMKYHЧYЛYГY онлайн Билим алуунун пoзитивдYY тарап- 
тарына кирет. Мындан сырткары кооптуу кырдаалга карабастан Билим алуунун YЗГYЛTYKCYЗ 
студенттерде улантылуусу кецYЛДY бурбай койбойт. Университетке барганга кеткен убакыт 
YнемделгенYн, финансылык жактан жецилдик, жол кире, тамак аш, кийим-кече жана баш- 
каларга сарптоо болбогондугу. Интернет жана компьютер менен иштеенY мыкты децгээлде 
YЙpенYY. Убакытты туура пайдаланууну YЙpенYY. Ден-соолукка кам кеpYY жана технология 
менен иштеенY YЙpенYY сымал маселелерди тизмектееге болот.

Университет тарабынан интернет телемY каржыланганы алар Y4YH финансылык жактан 
кеп каржыга тYpтпегендYГYн тастыктоодо. А л эми оффлайн Билим алууда жол киреге, квар- 
тирага, тамак-ашка жана кийим-кечеге кеткен акчага салыштырганда бир кыйла жецилдиктер 
болгонун эсептешкен. Студенттерди онлайн Билим алуу, ез алдынча окууга, убакытты камчы- 
лоого тYpткен. Ошону менен биргеликте онлайн Билим алууда эч кандай чек жок экенин се- 
зишкен. Э ц башта онлайн окууда ДYЙнелYк китепканаларга мYмкYнчYЛYк болбогонун же акча 
телее керектиги Болсо, эми онлайн окууда авантаждын кебейгенYн билдиришкен.

Студент, ата-эне ж ана мугалимдердин кез караш ында онлайн билим алуунун кан
дай негативдуу ж актары  бар? Студенттер онлайн мезгилинде ездеpYHYн ата-энелеринин 
жанына, туулуп ескен жерине барып окуп жаткандыктан элеттик аймактарда YЙ тиричилиги 
жана YЙ иштери абдан кеп болгондуктан сабактарга даярданууга убакыт тартыш болгонун 
белгилешет. Э кинчи тарабынан кээ бир студенттердин жообуна караганда онлайн Билим алуу 
аларды жалкоолукка алып барганын жазышкан. Ошону менен бирге китепканаларга бара ал- 
багандыктары, ал эми онлайн китептерди окууда кепчYЛYГYHYн телем ден кийин окууга mym- 
KYH экендиги маселе жараткан. Студенттердин ден-соолугуна да зыян келтиргенин, кеп убакыт 
телефон менен алек болуп калуудан улам кез кеpYY маселелери жаралганын айтышкан. Он
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лайн Билим алган мезгилден тарта студенттердин кeпчYЛYГY ишке кирип алганы  да тасты к- 
талды. Кээ бир студенттердин пандемияны н таасири ж ана изоляциялануунун наты йж асы нда 
депрессияга киргендер да болгонун сурамжылоодогу жооптордон байкоого болот. М ы ндай 
абал алардын онлайн Билим алуусуна да ез терс таасирин тийгизбей койгон эмес. К еп теген  
студенттер ез алды нча иш тей албай, убакы тты  ез алды нча камчылай албай жоопкерчиликте- 
ринин азайганы н жазыш кан. О нлайндан улам сабакка Болгон кунт кою унун -концентрация- 
ны н азайганы н билдириш кен. Ж алкоолук, кайдыгерлик, жоопкерчиликсиздик, билимге Болгон 
кызыгуу жоголгонун билдиргендер да бар. А нткени убакты лары ны н кебY телеф он менен алек 
болуп ыксыз маалыматтар менен ^ н еткенYн билдиргендер да ж ок эмес. А л эми Билимдин са
паты тууралуу Болсо оффлайнды колдоолорунун себептери катары мугалим  менен тYЗ баарла- 
шуу, ой белYнбееpYн, сабакты  ж акш ы  тYШYнееpYн, пикир алышуу, талкуулоо ж акш ы  жYpеpYн 
билдириш кен. О нлайнда мугалим  менен бетме-бет CYЙлешYY мYмкYн эместигин, убакы тты н 
тарды гы н айтыш кан. С оциалдаш уу жокко эсе ж ана практикалы к сабактар начардап кеткени 
тасты кталган. Телефон эц кеп  онлайн Билим алууда колдонулганды ктан тигиле кичинекей 
гадж етти ти ктее  бара-бара кездYн талуусуна алып келиши, наты йж ада кеpYYHYн начардоосу- 
на тYpткY болгонун да мисал катары айта кетYY керек. С оциалды к байланы ш тан артта калуу 
ж ана кээ бир жендемдеpдY  жоготуп алуу (эл алды нда CYЙлее, ойду толук тYШYндYPYY, мамиле 
тYЗYY) же куру ж алак кала баш таш ы  да кецYЛДY бурат. А лган Билимди практикада быш ыктоо- 
го ыцгайсы з болгону, кы ймы лды н азаюусу, окууга Болгон кы зы гуунун да азаю усу мугалимдин 
онлайн Билим беpYYДегY методикасына да тYЗден-тYЗ байланыш кан. Чакан телеф он м угалим 
дин берген тапш ы рмалары на, p d f терге толуп кеткендиги да алар Y4YH екYHYчтYY кеpYHYш 
катары кабыл алынат.

О нлайн билим алууда бир ж ы лдын ичинде кандай езгеруулер болду? Билим алуу 
онлайн форматка еткен ден  бери интернетте онлайн курстарды н саны кебейдY. Студенттердин 
компью тердик Билим денгээли еcтY. О нлайн окууда студенттин ез алды нча иштееcY жакш ыр- 
ды. О нлайн окуу учурунда технология менен иш тее жендемдYYЛYГY еcтY, дистантты к курстар, 
семинар, вебинарларга активдYY катыш а баш таш ты. Билим алуу Y4YH ж ацы  платформаларды 
ездештYPYштY. 0 з алды нча окуу аркылуу да кеп  нерселерди ездештYPYYге боло турганы н 
ацдашты.

О нлайн Билим алуу YЙpенYYЧYHYн жаш ына, жынысына, мYмкYнчYЛYктеpYне, ж аш аган 
аймагы на карабастан Билим алуусуна ш арт тYЗДY. АтYГYЛ убакы т коротуп окуу ж айга барып 
отурбастан каалаган жеринде каалаган убакты сы нда технологияны н ж ардам ы  менен кеп теген  
езYне кеpектYY маалыматты  ала алат. Ж огоруда да баяндалгандай онлайн Билим алууда интер
нет платформалары чоц роль ойноду. А ларды н арасы нда M oodle платформасы кеп  ж агы нан 
артыкчылыгы менен айы рмаланы п турат. О ш ентсе да интернет ресрустары н пайдаланууда 
студенттер буга чейинки ез ара баарлаш ууда пайдаланган социалды к тарм ак жолдорун да би
лимге жумшашат. А ларга W hatsapp, Facebook сымал социалды к тармактар мисал боло алат. 
А лар Билим алууда аз да Болсо Билим алуунун куралы  катары роль ойноп келYYДе. М ы ндай 
кы рдаалдарга карабастан елкедегу  пандемиядан улам университетте Билим 6epYY кырдаалга 
ж араш а cтабилдYYЛYГYн жоготту. Абал бир аз ж акш ы рган чакта оффлайнга, эски салттуу Би
лим 6epYYre  етYЛYYДе. Бирок бул абал кеп ке созулбай кайра эле онлайн Билим 6epYY процес- 
сине кайрылууда. М ы ндай кеpYHYш ж ана абалды н cтабилдeш пееcY  да студенттердин онлайн 
Билим алууга адаптация болуш уна тоскоолдук жаратууда.

П андем ия ш арты нда К ы ргы зстанда жогорку окуу ж айларда Билим 6epYYHYH маселелери 
бардык ел кел ерд е  Болгондой эле студенттин психологиялык даяр эместиги, артынан социал
ды к абалды н таасири тийгизгенин айта кeтYY керек. Бирок К ы ргы зстанды н баш ка мамлекет- 
терден айырмачылыгы анын географ иялы к езгечелYктеpY да енYГYШYне терс таасир тийгизге- 
ни чындык. Ошого карабастан онлайн Билим алуу студенттердин ез алды нча иш тееcY не ш арт 
тYЗДY. Студентке Болгон иш еним артты. Барды к жоопкерчилик ж ана издeнYY аларга артылды. 
Ар бир студент убакы тты  туура пайдаланууну пландай баш тады. А лар Y4YH убакы т YнемдYY 
Боло баш тады. Сабактан сырткары интернет ресурстары ны н кеп  болуусунан улам IT сымал 
технологияларды  ж ана ездеpYHYн жан дYЙнеcYне ж акы н Болгон жендемдYYЛYктеp ге  байла-
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ныш кан интернет курстарга катыш а баш таш каны  бeлгилYY болду. AтYГYЛ 03yhyh алган сабак- 
тары н дагы  бекем дееде интернет булактарындагы  маалы маттарды  да ез алды нча eздeш тYpe 
баш таш ты. Бул абал бир тем аны  же м аселени ездештYPYYДе ваpиативдYYЛYкке алып барды. 
Бул бир эле студенттерге эмес, м угалимдерди да ж ацы  изденYYлеpге, ж ацы  методикалар- 
ды  ездештYPYYге тYpттY. Буга карабастан студенттерде социалдаш уу м аселеси пассивдеш е 
баш таганы н да айтууга болот. О ш ентсе да муну пандемия ш арты ндагы  бир езгечелY к ката
ры  кароого болот. Э кинчи ж агы нан орток сабактарды  алган студенттердин ^6Y H ece биринчи 
курстар болгондуктан дале онлайн Билим алууда кээ бир социалды к тарм актарды  (W hatsapp) 
сабактары  Y4YH aвтивдYY колдонуп келе ж атканы н баамдоого болот.

О нлайн Билим алуу студенттерди ез алды нча иш тееге , маалыматттуулукта негизги Би
лим алуучу обьект катары биринчи орунга чыкты. Студент азы ркы  зам анды н талабы на ылай- 
ык езYHYн кесибине ээ болуп чыгууда интернет булактарын да эркин ездештYPYп алуусуна 
дагы  да кенен жагдайлар тYЗYЛДY. А йрыкча К ы ргы зстанда жогорку окуу ж айларда Билим алуу
да студент Y4YH биринчи планда турган мугалим Болсо, онлайн Билим алууда студент Билим 
алуунун негизги обьектисине айланды. М аалы м ат 6epYY4Y мугалим менен кошо интернет pe- 
сурстары  да негизги ролду ойной баштады.

Ж ы йы нты ктар:
1. О нлайн Билим 6epYY ж ана алуу азы ркы  учурдун талабы  болгондуктан эртеби кечпи 

мы ндай жолдо Билим алууга етYлмек. П андем иядан улам ш аш ылыш  кирип келген мындай 
Билим 6epYY усулу пандемия токтогон кезде да езYHYн актуалдуулугун жоготкон жок. М ы ндан 
улам студент да мугалим да-ж алпы  эле Билим сф ерасы ндагы  адамдар ездеpYн мы ндай жолдо 
ты ны мсы з енYктYPYп туруусу зары лчы лы к болуп эсептелет. Бара-бара салттуу Билим 6epYY 
езYHYн KYЧYH жогото баш тайт да онлайн Билим 6epYYHYH кYЧY арта баштайт. АтYГYЛ ж алпы 
коомулук Y4YH китеп окуунун ордуна аудиокитептер алды га чыгып, зам анды н талабы  катары 
ез ордун маалыматтуу болууда табары  анык;

2. О нлайн Билим алуунун наты йж асы нда кээ бир адистиктер тары х сахнасы нан чыга 
баш таш ы  да учурдун кеpcетYп ж аткан жагдайы. А нткени интернеттин ж аш ообузга CYPrYn ки- 
риш и менен университеттердеги кээ бир адистиктер езYHYн ордун жогото баш таары  жана анын 
ордуна ез алды нча YЙpенYY менен роботтош туруу келерин изилдеелер  кеpcетYYДе. О нлайн 
Билимдин кемчиликтерин кере алганды гы бы з ж ана аны кантип иретке кeлтиpYYге болоору 
бир эле студент же мугалимге байланы ш кан м аселе эмес. Бул ж алпы  мамлекеттин Билим 6epYY 
м аселеси болуп эсептелет. АтYГYЛ ДYЙне ЖYЗYHYH онлайн Билим алуудагы таж ры йбалары н 
бири-бири менен белYШYY зам аны  да келип жетти. А л эми К ы ргы зстандагы  жогорку окуу жай- 
лары на келгенде университтеттерге Билим 6epYY м инистрлиги автономдукту 6epYYCY учурдун 
зарылчылыгы. БолБосо студенттер ез алды нча маалыматтуулукка умтулуунун наты йж асы н
да ДYЙнелYк аренадагы  сапаттуу жогорку окуу ж айлары нан онлайн Билим алуусу ишке аш а 
баштайт. Н аты йж ада бара-бара ДYЙнелYк аренадагы  эц мыкты университеттерде Билим алуу 
MYMKYHЧYЛYГY онлайн аркылуу дагы  да жецилдетилип, ш арттар толугу менен тYЗYле баш тайт 
да ел ке  аргасыз жогорку окуу ж айларга автономдукту 6epYY мажбурдугунда калат;

3. К ы ргы зстандагы  студенттер арасы ндагы  Болгон ж ана болуп ж аткан социалдык, пси- 
хологиялык ж ана географ иялы к кейгейлер  мамлекеттик масш табда чечилиш и керек Болгон 
абалдар катары кабылдоого болот. Буга карабастан пандемия бир эле окуу ж айда Билим алууда 
онлайн форматка етYЛYШY менен чектелбестен тил, дин таануу, психология, токуу, тигYY, CYpет 
тартуу, тез окуу курстары ны н кебеЙYШYне еб ел ге  тYЗДY. М ы ндай кеpYHYштеp батышта, енYк- 
кен  ел кел ерд е  кады ресе эле кеpYHYш Болсо, К ы ргы зстанды н мисалы нда муну мYЧYЛYштYк- 
теpдY эске албаганда ж етиш кендик катары кабылдоого болот.
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К ЕЙ С -М ЕТО Д  -  О КУУ  Н А ТЫ Й Ж А Л А РЫ Н А  Ж ЕТК И РY Y Ч Y  ЭФ Ф ЕКТИ ВДY Y
Б И Л И М  БЕРY Y  Т Е Х Н О Л О Г И Я С Ы

Бул жумушта изилдввнYн предметы катары жалпы билим берууде кейс технологияларын кол- 
донуунун учурдагы абалы каралды. Изилдее математиканы окутууда кейс технологияларын колдонуу 
аркылуу окуучуларда мамлекеттик билим беруу стандарттарында керсетYлген компетенттYYЛYк- 
тердYн жана окутуудан кYтYЛYYЧY натыйжалардын калыптануу децгээлин аныктоо максатында 
ЖYргYЗYлдY. Изилдее ишинде байкоо, анализ, синтез, индукция, салыштыруу жана жалпылоо илимий 
усулдары колдонулду. Алынган жыйынтыктар ортомектепте математика предметин окутуу процес- 
син жакшыртууга, окутуунун колдонмо жана практикалык багытын кYчетYY, турмуштук маанилуу 
кендYмдердY максаттуу тYрде калыптандыруу сыяктуу математикалык билим берyYHYн принцип- 
терин ийгиликтуу ишке ашырууга ебелге тYзет. Кейс тапшырмалардын классикалык тапшырмалар- 
дан айырмачылыгы, максаттары, кейс тапшырмаларды аткаруу аркылуу окуучулар ээ болуучу кен- 
дYмдер керсетYлдY. Орто мектепте математиканы окутууда кейстерге карата мисал келтирилип, 
кейс менен иштеенун ар бир этабында калыптануучу негизги жана предметтик компетенттYYЛYк- 
тер жана математика боюнча окутуудан кYтYЛYYЧY натыйжалар аныкталды. Бул изилдее боюнча 
материалдар орто мектептин математика мугалимдери YЧYн сабак етууде колдонууга сунушталат.

Негизги свздвр: математиканы окутуу; кейс-метод; кейс технологиясы; кейс тапшырма; кыр-
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