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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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даал; окутуудан кYтYЛYYчY натыйжалар; компетенттуулук; анализ; kou&ym.

К ЕЙ С -М ЕТО Д  - Э Ф Ф ЕК ТИ В Н А Я  О БРАЗО ВА ТЕЛЬН А Я ТЕ Х Н О Л О Г И Я  
О БЕ С П Е Ч И В А Ю Щ А Я  РЕЗУЛЬТАТЫ  О БУ Ч Е Н И Я

В этой работе в качестве предмета исследования рассматривается текущее состояние исполь
зования кейс технологий в общем образовании. Исследование проведено с целью определения уровня 
сформированности у  учащихся компетенций и ожидаемых результатов обучения, указанных в госу
дарственных образовательных стандартах, посредством применения кейс-технологий в обучении 
математике. В исследовательской работе использовались научные методы наблюдения, анализа, син
теза, индукции, сравнения и обобщения. Полученные результаты будут способствовать улучшению 
процесса преподавания предмета математики в средней школе, успешной реализации принципов ма
тематического образования, таких как усиление прикладной и практической направленности обуче
ния, целенаправленное формирование жизненно важных навыков. Были продемонстрированы отличие 
кейс-задач от классических заданий, цели кейс-задач, умения и навыки, которые приобретаются уча
щимися при выполнении кейсов. Приведены примеры кейсов в обучении математике в средней школе, 
определены основные и предметные компетенции, формируемые на каждом этапе работы с кейсом, и 
ожидаемые результаты обучения по математике. Материалы данного исследования рекомендуется 
использовать на уроках для учителей математики средней школы.

Ключевые слова: обучение математике; кейс-метод; кейс-технология; кейс-задача; ситуация; 
ожидаемые результаты обучения; компетентность; анализ; умения.

TH E CASE M ETH O D  IS AN E F F E C T IV E  ED U CA TIO N A L TE C H N O L O G Y  THAT
PR O V ID ES LEA R N IN G  O U TC O M ES

In this article, the current state o f the use o f case technologies in general education is considered as 
the subject o f  research. The study was conducted in order to determine the level o f  formation o f students ’ 
competencies and expected learning outcomes specified in state educational standards through the use o f  
case technologies in teaching mathematics. Scientific methods o f observation, analysis, synthesis, induction, 
comparison and generalization were used in the research work. The results obtained will contribute to improving 
the process o f teaching the subject o f  mathematics in secondary school, the successful implementation o f the 
principles o f mathematical education, such as strengthening the applied and practical orientation o f teaching, 
purposeful formation o f vital skills. The difference between case tasks and classical tasks, the goals o f  case 
tasks, the skills and abilities that students acquire when performing cases were demonstrated. Examples o f  
cases in teaching mathematics in secondary school are given, the main and subject competencies formed at 
each stage o f working with the case, and the expected results o f  teaching in “mathematics” are determined. 
The materials o f  this study are recommended for use in lessons for secondary school math teachers.

Key words: teaching mathematics; case method; case technology; case problem; situation; learning 
outcomes; competence; analysis; skills.

Билим 6epYY стандарттарында, окуу програм м алары нда математиканы окутуунун не- 
гизги максаты катары окуучуларды турмуш ка даярдоого, математикалык караж аттар менен 
алардын инсанды гы н eCTYPYYre  акцент ж асалы п келет. Буга чейин окутуунун мазмунун аны- 
ктаганда билимге басым ж асалы п келген 6олсо, 6илим 6epYYHYH учурдагы  талабы  бою нча 
Билимдин натыйжасына, кoмпeтeнттYYЛYккe басым жасалат.

М езгилдин талабы на ж араш а окуучуну ишмepдYYЛYккe даяр болууга, турмуш тук кырда- 
алдарды  талдоодо, пайда Болгон проблемаларды чeчYYДe алган билимдерин туура пайдалана 
6 ^ Y Y re  YЙpeтYY маанилYY болуп эсептелет. М ы ндай кeндYмдepдY пайда кылуу Y4YH Билим 
бepYYДe активдYY окуу формалары н ж ана ы кмаларды  колдонуу максатка ылайык. М акалада 
аталган ыкмаларды н ичинен кейс технологияларды  пайдалануунун eзгeчeлYктepY каралды. 
О куучуларга математикалык билимдерди заманбап кейс технологиясы  аркылуу 6epYY ме
нен окуучуларды н ошол предметке кы зы гуусуна еб ел ге  тYЗYлeт, б.а. алар математика пред- 
метинин турм уш тагы  ордун, анда алган билимдерин кайсы ж агдайларда колдоноорун авдап 
тYШYHYшeт. Тагыраак айтканда, окуучуларда предметтик ж ана негизги кoмпeтeнттYYЛYктepдY 
тийиштYY децгээлде калыптандыруу, белгиленген окутуу наты йж алары на жeтYY Y4YH кейс тех- 
нологиясын колдонуу учурда коом талап кылып ж аткан адистерди даярдоого ш арт тYзeт.

Кейс технология деген эмне?
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Кейс методу, кейс-стади -  “ к о н к р е т т ^  кырдаалды анализдее методу” , “кы рдаалды к 
тапш ы рм аларды  чыгаруу методу” ж ана уш ул сыяктуу бир катар аталыш тар менен «кейс тех
нологиясы» термини аркылуу берилет [1,2]. Кейс технологиясы  баалоо инструменттеринин да 
тобуна кирет. О кутуунун бул технологиясы  окуучулардын иш -аракеттеринин практикалы к на- 
ты йж алары на багы тталган ж ана мугалимдин Билим 6epYY процессинде окуучулардын демил- 
гесин эске алып, аларды стимулдаш ты рганга мYмкYнчYЛYк берген заманбап, интepактивдYY 
окутуу методу.

Технологиянын аталы ш ы  латы нча «casus» ce3YHeH алынып, кыргыз тилине которгондо 
“чаташ кан”, “адаттан ты ш  учурдан келип чы ккан” деген маанини туюндурат. Кейс (англисче 
case -  жагдай, кырдаал) -  конкреттуу жагдайды же кы рдаалды  талдоо, иш кер оюн дегенди 
тYШYндYpeт. Тагыраак айтканда, конкреттуу кырдаалды, кандайдыр бир жекече жагдайды тал 
доо технологиясы  деп тYШYнce болот [3].

Кейс - бул чы ны гы  ж аш оонун «бeлYГY» (англисче терм инологияда TRU E LIFE). Кейс - бул 
иш -аракеттердин бeлгилYY бир чeйpecY ндe Болгон ж ана авторлор тарабы нан класста талкуу 
жаратуу Y4YH CYpeттeлгeн, окуучуларды, студенттерди кы рдаалды  талкуулоого, анализдееге 
ж ана чечим чы гарууга «ундеген» окуялар. Кейс окуялардын ж ен  гана чы ны гы  CYpeттeлYШY 
эмес, кы рдаалды  тYШYHYYгe, талкуу жYpгYЗYYгe, чы ны гы  фактылар менен байланы ш ты рууга 
ж ана кийинчерээк иш жYЗYндe кездеш е турган кeйгeйдY м оделдееге MYMKYHДYK берген бир- 
диктYY маалы матты к комплекс [4].

Кейс методунун тары хы  17-кылымдан башталат, анын баш талы ш ы  теологдордун жаш о- 
одон реалдуу окуяларды алып, анализдегени менен байланыш кан. Кейс методунун мекени бо- 
луп А К Ш  эсептелет [5]. А зы ркы  учурда бул метод педагогикада, башкарууда, математикада, 
экономикада, м едицинада кецири колдонулат. Россия мамлекетинде бул технология акыркы 
бир нече ж ы лдарды н аралы гы нда гана киргизилген. А л эми К ы ргы зстанда бул методду колдо- 
но баш таганга аз гана убакы т болду, учурда жогорку окуу ж айларда экономика ж ана медицина 
тарм актары нда кецири колдонулуп келет. А л эми ж алпы  Билим бepYYДe аталган методду кол- 
донуунун артыкчылыктары бою нча изилдеелер  дээрлик жокко эсе.

М ектептин Билим 6epYY практикасы нда эц ийгиликтYY кейс технологиясы н кеп теген  до- 
кументтерди ж ана баш тапкы  булактарды талдоону талап кылган темалар бою нча экономика, 
укук таануу, коом таануу, тары х сабактары нда колдонсо болот. Кейс технологиясы  - кы рдаал
ды  м оделдееге же берилген кы рдаалды  талдоо Y4YH реалдуу кы рдаалды  колдонууга негиздел- 
ген педагогикалы к технология, кeйгeйлepдY  аныктоо, альтepнативдYY чечимдерди ж ана кей- 
гeйлepдY 4e4YYHYH оптималдуу жолдорун табуу. Кейс технологиясы нда колдонулган негизги 
тYШYHYктep «кырдаал» ж ана «анализ» тYШYHYктepY, ошондой эле алардан алы нган «кы рдаал
ды  талдоо» тYШYHYктepY [6]. «Кырдаал» терм инин карама-карш ы лы кты  баалоо зары лды гы н 
же ж ацы  денгээлге чы гуунун жолдорун камтыган абал, окуя, иш-аракет, чечим кабыл алуудагы 
бурулуш чекити, ез ара байланы ш кан айры м фактылардын ж ы йы нды сы  деп тYШYнce болот, 
мы нда кырдаал eзгepYYлepдYн динам икасы нда чагы лды ры лы ш ы  керек. А нализдин негизинде 
адекваттуу кы рдаалды к чечимдерди табуу, кы рдаалды н мацы зы н тYШYHYп, mymkyh Болгон че- 
чимдердин эц  ж акш ы сы н тандап алуу керек.

Кейс ы кмасы  кы рдаалды  талдоо, альтернативаларды баалоо, эц  ж акш ы  вариантты  тан- 
доо ж ана аны ишке аш ыруу планын ty3yy жeндeмYн eнYктYPYYгe еб ел ге  тYзeт. А л эми бул 
ыкма кеп  жолу колдонулса, анда окуучуларда практикалы к маселелерди 4e4YY бою нча турук- 
туу ж ен дем  пайда болот.

Кейстер практикага ж акындоого, реалдуу чечим кабыл алган адамды н позициясын ээлее- 
ге, баш каларды н каталарынан сабак алууга мYмкYнчYЛYк берет. Бул иш те эм не камтылыш ы 
mymkyh? Текст материалдары - интервью лар, макалалар ж ана керкем  тексттер (же алардын 
YЗYндYлepY). И ллю страциялы к материалдар - CYpeттep, диаграммалар, таблицалар, тасмалар, 
аудио жазуулар ж.б.

Т ем ен д е кейс технологиясы ны н м аксаттары н ж ана артыкчылыктарын белгилеп 
eтeлY:

- Окутуу процессинин эффeктивдYYЛYГYн жогорулатат, анын сапаттуу ж ана натыйжалуу
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болушуна шарт ty30t;
- Окуучуларды мотивациялоо менен сабакка кызыгуусун жогорулатат;
- Окуучуларга теориялык Билим, тYШYHYк, маалымат, фактыларга таянып иштeeнY, кы- 

рдаалга жараша KepeKrYY маалыматты тез жана сапаттуу издеп табууга шарт тYзeт [7];
- Окуу материалын кызыгуу менен кабыл алуусуна тYpткY берет;
- Кырдаалга анализ жасап, анын негизинде туура чечимдерди чыгарууга кeнYктYpeт;
- Кырдаалга сынчыл ой жYГYpтYY менен кароого багыттайт;
- Окуучунун 03YH-03Y башкаруусуна, K030M0ЛД00CYH0 тYpткY берет;
- Окуучулардын к0Йг0Йл0pдY чeчYYД0 турмуштук тажрыйбага ээ болушуна шарт тY30т, 

теориядагы тYШYHYкт0pдY турмуш менен байланыштыруусуна к0М0кт0Ш0т.
- Башкаларды угуу жана тYШYHYY, командада ишт00 Ж0HД0МYH калыптандырат;
- Маалымат менен ишт00, альтернативдик чечимдерди баалоо Y4YH k06yP00k mymkyh- 

чYЛYкт0pдY берет, азыркы учурда маалымат агымынын K0Л0МY kyh санап 0CYn жаткан учурда, 
бир эле окуяга карата ар кандай к0з караштар камтылган;

- Окуучуга кейстеги адамдын позициясында болуусуна шарт тY30т.
1-таблицада кейс технологиясын колдонууда калыптануучу к0ндYмд0p к0pc0TYЛг0н [8]:

1-таблица. Кейс технологиясы н колдонууда калы птануучу к0ндYмд0p
Кендумдердун туру Кендумдердун чечмелениши

Коммуникативдик
кендумдер

-лидерлик (командада ишт00Г0 даяр болуу, баарлашуу к0ндYмд0pY); 
-суроолорду 6epYY (маалымат изд00 жана чогултуу боюнча активдYY 
кызматташуу);
-мугалим жана тецтуштары менен Билим 6epYY кызматташтыгын 
пландаштыруу (катышуучулардын максаттарын, функцияларын, 03 
ара apaKe'iTeHYY жолдорун аныктоо);
-чыр-чатактарды 4e4YY жана аныктоо, K0ЙГ0ЙДY аныктоо, аны 
4e4YYHYH aльтepнaтивдYY жолдорун изд00 жана баалоо;
-кеп CYЙл0мд0pYн кYPуу (байланыш маселелерине жана шарттарына 
ылайык 03 оюн толук жана так айтуу мYмкYнчYлугY) ж.б.

А налитикалы к
кендумдер

- негизги к0Йг0Йл0pдY аныктоо;
- маалыматтарды бири-биринен айырмалоо,
- мaaнилYY жана мaaнилYY эмес маалыматтарды иретт00, классифика- 
циялоо, б0ЛYп к0pc0TYY, анализд00, синтезд00, маалыматтын боштук- 
тарын табуу жана аларды калыбына кeлтиpYY.

Ч ы гарм ачы л
кендумдер

- альтернативдик чечимдерди иштеп чыгуу жана аларды баалоо;
- стандарттуу эмес чечимдерди сунуштоо;
- башкалардын сунуштарынын негизинде чечимдердин жацы вариант- 
тарын иштеп чыгуу.

Социалдык
кендумдер

- бири-бирин баалоо, угуу, талкуулоодо колдоо к0pc0TYY же кара- 
ма-каршы пикирди негизд00, 03YH-03Y ж0нг0 салуу, К030М0ЛД00 ж.б.

Мугалим кейстерди ар кандай максаттарда жана Билим 6epYY ишмepдYYЛYГYHYн ар кан
дай этаптарында, тагыраак айтканда, сабакта мотивация Y4YH да, 03 алдынча иш катары да 
колдоно алат. Сабак 0TYYД0 атайын даяр кейстердин жоктугуна байланыштуу мугалимдердин 
алдында жацы кейстерди иштеп чыгуу зарылчылыгы туулат.

Кейстерди иштеп чыгуу т0М0н ^  этаптар менен ишке ашат:
1. Кейстин темасы жана андагы коюлган маселелер окуучуларды кызыктырышы ке-

рек;
2. Изилд00 объектисин - «конкрепуу жагдайды» тандоо;
3. Контексти аныктоо;
4. Кейс изилд00HY пландаштыруу, материалдарды чогултуу жана анализд00;
5. Чечимдерди изд00, кырдаалды андан ары 0HYKrYPYYHYH mymkyh Болгон сценарийле-
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рин талкуулоо;
6. Кейсти баяндап жазуу жана редактирлее;
7. Кырдаалды андан ары талкуулоо Y4YH суроо ty3yy.
Математиканы окутууда жогоруда белгиленген этаптар боюнча тYЗYЛген кейске конкрет- 

tyy мисал келтирели.
Тема: Проценттер, 5-класс
Кейс: Проценттер кунумдук турмуш та
Тапш ырма: Ош шаарындагы соода тYЙYндеpYHYн кайсынысынан жалпы суммасы 450  

сомдон ашпай тургандай жуугуч каражаттарынын теменкY топтомун сатып алуу пайдалуу: 
кир жуугуч кYKYм, шампунь, чач бальзамы жана идиш жуугуч каражат? TеменкY маалымат- 
тарды пайдаланып (2-3-таблицалар), маселенин оптималдуу чечимин тапкыла. Кошу мча су- 
нуштарыцарды бергиле.

2-таблица. Жуугуч каражаттарынын баасы

К араж атты н аталы ш ы
«Фрунзе» соода 

борбору 
(сом менен)

«Ак ниет» 
супермаркети 

(сом менен)

«Глобус» соода 
борбору 

(сом менен)
Кир жуугуч кYKYм (автомат) 2 кг 142 129 99
«Чистая линия» шампуну 400мл 159 99 77
Чач бальзамы, 500мл 82 164 51
Идиш жуугуч каражат AOS, 500мл 83 106 87

3-таблица. ДYкендеpдегY каражат сатып алуу мезгилине карата арзандатуу керсет-
кYчтеpY

Арзандатуулар Фрунзе 
соода борбору

Ак ниет 
соода борбору

Глобус
соода борбору

Арзандатуу же дисконттук кар- 
тага эceптeлYYЧY сумма

арзандатуу, 12%
дисконттук картага 
бонус, 15%

арзандатуу, 5%

Бул мисалда ^pYHYn тургандай кейс тапшырмалар материалдын кеш угу менен айыр- 
маланат, анткени кырдаалды CYpеттееден тышкары, окуучулар колдоно турган маалыматтын 
бардык келемY келтирилет. Кейс менен иш тееде негизги басым кейгейдY талдоо, синтездее  
жана чечим кабыл алууга тYшет.

Кейс тапшырмаларды окуучулар кантип аткарышат?
Жогоруда сунушталган кейс менен иш тееде окуучуларда теменкYдей компетенттууаук- 

тер калыптанат (4-таблица):
Кейсти пайдаланууда окуучулар мугалимден документтердин пакетин (ишти) алышат, 

анын жардамы менен кейгейдY YЙpенYшет жана аны 4e4YY жолдорун аныкташат, же кейгей 
аныкталганда кыйын кырдаалдан чыгуунун ар тYPДYY варианттарын иштеп чыгышат. Кейс 
- бул белгилуу бир практикада болгон конкреттуу кырдаалды CYpеттее, мында 4e4YYHY та- 
лап кылган бeлгилYY бир кейгей камтылат. Бул чыныгы жашоонун бир белYГYн класска алып 
кeлYYЧY курал болуп эсептелет, реалдуу кырдаал, ал боюнча иш тее жана туура чечим кабыл 
алуу керек, б.а. практикалык маселелерди 4e4YY Y4YH теориялык билимдерди колдонууга mym- 
кYнчYЛYк берет.

Кейс-стади методунун максаты - окуучулардын тобунун биргелешкен аракеттери менен 
берилген кырдаалды талдоо, маселелердин варианттарын иштеп чыгуу, алардын практикалык 
чечимин табуу, сунушталган алгоритмдерди баалоо жана мыктыларын тандоо.

Жагдайды кайдан алууга болот? Конкреттуу кырдаалдарды алуунун эц жакшы жолу - 
аларды жашоодон алуу, окуучуларды эмне кызыктырат, алар KYH сайын же жакынкы келечекте 
туш болушу MYMKYH болгон кырдаалдарды эске алуу керек.
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4-таблица. Кейс менен иш тее этаптары нда калы птануучу кoмпeтeнттYYЛYктep  ж ана оку- 
туудан кYTYЛYYЧY натыйжалар.

Этап
М угалим
дин иш-а- 

ракети

Окуучунун
иш -аракети

Окуучуларда калы п
тануучу компетент- 

туулуктер (НК-негиз- 
ги компетенттуулук, 

ПК-предметтик 
компетенттуулук)

Окутуудан кутулуучу наты й
ж алар

1

Окуучулар- 
ды  топторго 
белYY, кейс 
менен таа- 
ныш тыруу

Кейс менен та- 
анышуу, топтун 
ичинде

H K l-маалыматтык,
Н К2-социалды к-ком-
муникативдик

2

Топтордогу
иш терди
ую ш туруу

К ейстеги про- 
блеманы анык- 
тоо, ага талдоо 
жYpгYЗYY

Н К2-социалды к-ком-
муникативдик,
ПK1-эceптеечYЛYк,
П К -2-аналитика-
лы к-функционалды к

С анды к мY нездемелеp бою нча 
эceптеечY  мYнездегY операци- 
яларды  жYpгYзет

3

А ныктал- 
ган кей- 
гей  жана 
аны 4e4YY 
бою нча 
талкуу 
ую ш туруу

Талкуулоо,
чечимдерди
тандоо

НК-3 -  0 з ишин 
ую ш туруу жана 
м аселелерди чече 
билYYЧYЛYк 
П К -2-аналитика- 
лы к-функционалды к 
П К-4 -  статистика-ык- 
ты малды к

П ропорцияны н касиеттерин, 
проценттин ж ана ж ен екей  
сызыктуу тецдемелердин 
аны ктамасы н тYШYнет ж ана 
езYHYн окуу ишмepдYYЛYГYнде 
колдоналат.

4

К ы рдаалды
талдоодо
топторго
кем ек-
тешYY

Чечимдерге 
талдоо жYp- 
rY3YY

НК-3 -  0 з ишин

ую ш туруу ж ана ма-
селелелерди чече
билYYЧYЛYк
П К-4 -  статистика-ык-
ты малды к

С анды к системаларды н эле- 
м енттеринин ортосундагы  кез 
каранды лы кты  билет жана 
тYШYнет; С анды к кез каранды- 
лы ктардан ф ункциялы к кез ка- 
ранды лы ктарга етYYHY билет.

5

Консульта
ция 6epYY

Бир нече ва- 
рианттарды н 
ичинен эц 
оптималдуусун 
тандап алуу, 
чечимди ишке 
аш ыруу

НК-3 -  0 з ишин ую ш 
туруу ж ана маселелер
ди чече билYYЧYЛYк

6

Н атый-
ж аларды
баалоо

П резентация- 
лоо, рефлексия

П К -2-аналитика-
лы к-функционалды к
Н К2-социалды к-ком-
муникативдик

А лы нган маалы маттарды  ста
тистика -  ыкты малды к анализ- 
ден еткер ет  ж ана каталыктын 
дараж асы н аныктайт.

Кейс технологиялары ны н артыкчылыгы - алардын ийкемдYYЛYГY, езгеpмелYYЛYГY, бул 
мугалим дин ж ана окуучулардын чы гармачы лы гы н енYктYPYYге еб ел ге  тYзет.

Албетте, окутууда кейс технологиялары н колдонуу бардык кейгейлеpдY  чечпейт, ар бир 
сабакты н максатын ж ана милдеттерин, материалды н мYнезYн, окуучулардын мYмкYнчYЛYк- 
теpYн эске алуу зарыл. Э ц чоц эффектке бири-бири менен байланы ш кан ж ана бири-бирин то- 
луктап турган салттуу ж ана интеpактивдYY окутуу технологиялары ны н айкалы ш ы  менен же- 
тишYYге болот.
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Ж ы йы нты ктар:
1. Билим 6epYYA0 кейс технологиялары н колдонуу окуучуларда альтернативаларды ба- 

алоо, бир нече варианттарды н ичинен эц ж акш ы сы н тандоо ж ана аны иш ке аш ыруу планын 
TY3YY жeндeмYн енYктYPYYге еб ел ге  тYзepY аныкталды;

2. Ж алпы  Билим бepYYДе математика бою нча даяр кейстердин ж октугуна байланыш туу 
мугалимдерге кейстерди ез алды нча иш теп чыгуу сунуш талды;

3. О куучуларда кейс тапш ы рм аларды  аткаруу аркылуу мамлекеттик Билим бepYY ж ана 
предметтик стандарттарда белгиленген кoмпeтeнттYYЛYктеpдYн, окуу наты йж алары ны н ка- 
лы птануусу эффeктивдYY иш ке аш ары  белгиленди.
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АНГЛИС ТИ Л И Н  ОКУТУУДА М У ГА Л И М Д И Н  К ЕП  М А Д А Н И Я ТЫ Н  
К А Л Ы П ТА Н Д Ы РУ У С У Н У Н  Н Е Г И ЗГ И  М А С Е Л ЕЛ Е РИ

Бул макала мугалимдин кептик маданиятын калыптандыруу учун эффективдуууюштуруучулук 
жана педагогикалык шарттарды иштеп чыгууга арналган. Изилдвв предмети катары жогорку окуу 
жайларында англис тилин уйрвнуу жараянында мугалимдин кептик маданиятын калыптандыруу. 
Изилдввнун негизги максаты - жогорку окуу жайынын билим беруу мейкиндигиндеги инсандын кеп
тик маданиятынын концепциясын ачып беруу. Мындан тышкары, суйлвв маданиятын калыптан
дыруу жараянында англис тилинин мумкунчулуктвру ачылды. Изилдвв болочоктогу педагогикалык 
багыттагы мугалимдин суйлвв маданиятынын тузуму аныкталган ыкмалар эц баалуу болуп саналат. 
Лингвистикалык ченемдик билимге квцул буруу керек, анткени алар ийгиликтуу баарлашууга негиз 
тузвт. Анткени кеп тилдин фонетикалык, морфологиялык, синтаксистик, лексикалык материалы- 
нын негизинде курулат. Макаланын актуалдуулугун изилдвв кврквм адабий тилде суйлвгвндврдун суй
лвв маданиятынын тврт туру бар экендигин кврсвтвт: элиталык, орто адабий, адабий оозеки жана 
тааныш оозеки.

Негизги свздвр: кептик маданият; мугалим; баарлашуу; англис тили; усулдар; баалоо;
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