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План

1. Электрондук билим берүү ресурстары жөнүндө түшүнүк

2.  Интернеттин билим берүүчүлүк ресурсу



- бул электрондук каражаттар жардамы менен иштелип чыккан
(компьютер, интерактивдүү доска, телевизор) окуу процессинде
методикалык жактан калыптандыруу мүмкүнчүлүгү бар,
аудиовизуалдык материалдар, текст түрүндө атайын даярдалган
көрсөтмөлөр.

Электрондук ресурстар окутуунун каражаттарынын жаңы мууну -

- мектепте тарыхты окутуу үчүн эң натыйжалуу болуп саналат.
Ага маалыматтарды алып жүрүүчү визуалдык (көрүү аркылуу
кабыл алуучу) негиздеги жана аудио эффектер кирет. Алар текст,
үн, графика, сүрөттөр, цифралык форматтагы видеолор. Окуу
материалдары электрондук каражаттардын атайын программалары
менен даярдалат.

Окутуунун мультимедиалык каражаттары -



Электрондук каражаттардын жардамы менен окутуунун 
мүмкүнчүлүктөрү:

Ø цивралаштырылган документтин текстери;

Ø илимий-популярдуу же сурап билүүчү адабияттар;

Ø өткөн мезгилдеги маданий-тарыхый курулуштардын сүрөттөрү жана
алардын кайра калыбына келтирген макеттери,моделдери;

Øшарттуу-графикалык көрсөтмөлөр (карта, схема, таблица),
көрүнүктүү инсандардын портреттери;

Ø аудио жана видеофрагменттер.



компьютердик 
программалар 

окуу билим берүүчү программалар 

жалпы билим берүүчү программалар 

Жалпы билим берүүчү программалар – бул конкреттүү сабакта
пайдаланылуучу, тарых боюнча окуу программасына дал келген, ар
түрдүү мультимедиалык материалдардын чыгарылышы. Бул
программалар тематикалык сурап билүүчү мүнөздө болуп, аларда сабак
үчүн кыскача видео көчүрмөлөр, сүрөттөрдүн кыскача фрагменттери
камтыйт. Мисалы, Мультимедийная Всемирная история

histbook.ru/?fbclid=IwAR0MJK1QbI-
LN5cK8kAnIk11BQSlffP80t_1aT3H1gSKRVZMY48TX5huF8g



Окуу программасы – тарыхты окутуу процессинде пайдалануу үчүн
атайын даярдалган, билим берүү жана окуу программасын максаттуу
ишке ашырууга байланышкан электрондук окуу каражаттары кирет.
Мисалы, К.А.Курманалиев Кыргызстан тарыхы: урунттуу учурлар XIX
к. ортосунан азыркы мезгилге чейин. Окуу методикалык куралы
(мугалимдер үчүн) Б., 2014. К.А.Курманалиев Алгачкы коомдун тарыхы
Б.,2015 /http://arabaev.kg/akt/ , Г.О.Аствацатуров Медиатехника
http://didaktor.ru/priyomy-mediadidaktiki/



Электрондук окутуу деген эмне?
Электрондук окутуу (E-Learning) – компьютердик, маалыматтык жана

телекоммуникациялык технологияларды колдонуп, аудиториядан же аралыктан билим
берүүнү окуу процессинде колдонуу

Эмнеге электрондук окутуунун тандоо керек?
Ø Кагаз, китеп окуу проблемалары
Ø Окуучулар, студенттер компьютер, мобилдик, Интернет технологияларынын
адамдары

Ø Окуучулар, студенттер экрандагы, виртуалдык мейкиндиктеги маалыматтарды
кызыгуу менен жана бат өздөштүрүшөт

Электрондук окутууунун пайдалары?
ü Жаңы технология
ü Окутуунун жаңы инновациялык технологиялары
ü Билим жана окутуу сапаты
ü Окуучулардын саны
Электрондук окутууну уюштурууга эмне керек?
ü Финансылык каржылоо
ü Материалдык техникалык база
ü Маалымат-коммуникациялык ресурстар
ü Электрондук башкаруу
ü Кадрдык потенциал



1. Телесабактар. Коомдук каналдын «Баластан» (1-4-класстар), ЭлтРдин «Илим
жана билим» (5-11-класстар) телеканалдарында

2. Сабактардын материалдары жайгашкан интернет ресурстары:
https://oku.edu.gov.kg/ru/ билим берүү порталы, кошумча “Кыргызстандын
билим берүү ресурстары” деген аталыштагы you-tube канал ачылган.
https://multiurok.ru/id82029905/

3. Он-лайн окутуудагы заманбап технологиялар: Zoom, Google classroom, Telegram,
WhatsApp, MyTest Бул программалар аралыктан эле сабакты өтүп,
тапшырмаларды берип, аларды текшерип алууга мүмкүнчүлүгүн берет.

6. Атайын сайттар: 400гө жакын акысыз окуу материалдары жайгаштырылган
https://kitep.edu.gov.kg/kg, https://lib.kg/lib/school/, сайтары.

7. ЖРТга даярдануу боюнча онлайн ресурстарды топтому: (http://www.testing.kg/
https://go.mail.ru/search?q=(http%3A%2F%2Fwww.testing.kg%2F& 
…/besplatnye-broshjury-2016-goda-po-p….p://www.testing.kg/…/v-pomos…/videouroki-
po-podgotovke-k- ort..html; 
https://www.youtube.com/ch…/UCOAmPCmMuZdKbSL1NP9YKOQ/videos…. 

Интернеттин билим берүүчүлүк ресурстары


