
#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

1 

 

 

 

ISSN 2181-6883 

 

 

 

PEDAGOGIK 

MAHORAT 
 

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 

 

6-son (2021-yil, dekabr) 

 

 

 

Jurnal 2001-yildan chiqa boshlagan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buxoro – 2021 

 

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

2 

 

PEDAGOGIK MAHORAT 

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal  

 

2021, № 6 
 

 

 

 

 

 

Jurnal 2001-yilda tashkil etilgan. 

 

Jurnal 1 yilda 6 marta chiqadi.  

 

Jurnal Oʻzbekiston matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasi tomonidan 

2016-yil 22-fevral № 05-072-sonli guvohnoma bilan roʻyxatga olingan.  

 

Muassis: Buxoro davlat universiteti  

Tahririyat manzili: Oʻzbekiston Respublikasi,Buxoro shahri Muhammad Iqbol koʻchasi, 11-uy  

Elektron manzil: ped_mahorat@umail.uz 

 

TAHRIR HAY’ATI: 

Bosh muharrir: Adizov Baxtiyor Rahmonovich– pedagogika fanlari doktori, professor 

Bosh muharrir oʻrinbosari: Navroʻz-zoda Baxtiyor Nigmatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor 

Mas’ul kotib: Hamroyev Alijon Roʻziqulovich – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent  

 

Xamidov Obidjon Xafizovich, iqtisodiyot fanlari doktori  

Begimqulov Uzoqboy Shoyimqulovich, pedagogika fanlari doktori, professor  

Mahmudov Mels Hasanovich, pedagogika fanlari doktori, professor  

Ibragimov Xolboy Ibragimovich, pedagogika fanlari doktori, professor  

Yanakiyeva Yelka Kirilova, pedagogika fanlari doktori, professor (N. Rilski nomidagi Janubiy-Gʻarbiy 

Universitet, Bolgariya)  

Qahhorov Siddiq Qahhorovich, pedagogika fanlari doktori, professor  

Mahmudova Muyassar, pedagogika fanlari doktori, professor 

Kozlov Vladimir Vasilyevich, psixologiya fanlari doktori, professor (Yaroslavl davlat universiteti, Rossiya) 

Chudakova Vera Petrovna, psixologiya fanlari nomzodi (Ukraina pedagogika fanlari milliy akademiyasi, 

Ukraina) 

Tadjixodjayev Zokirxoʻja Abdusattorovich, texnika fanlari doktori, professor  

Amonov Muxtor Raxmatovich, texnika fanlari doktori, professor  

Oʻrayeva Darmonoy Saidjonovna, filologiya fanlari doktori, professor  

Durdiyev Durdimurod Qalandarovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor 

Mahmudov Nosir Mahmudovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor 

Olimov Shirinboy Sharopovich, pedagogika fanlari doktori, professor 

Qiyamov Nishon Sodiqovich,, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor 

Qahhorov Otabek Siddiqovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent 

 

 

 

 

 

  

Jurnal Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrdagi 

qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari boʻyicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy 

maqolalar chop etilishi lozim boʻlgan zaruruiy nashrlar roʻyxatiga kiritilgan.  

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

3 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Научно-теоретический и методический журнал  

 

№ 6, 2021 
 

 

 

 

 

 

Журнал основан в 2001г. 

Журнал выходит 6 раза в год 

Журнал зарегистрирован Бухарским управлением агентства по печати и массовой коммуникации 

Узбекистана. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 05-072 от 22 февраля 2016 г.  

Учредитель: Бухарский государственный университет 

Адрес редакции: Узбекистан, г. Бухара, ул. Мухаммад Икбол, 11. 

e-mail: ped_mahorat@umail.uz 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Главный редактор: Адизов Бахтиёр Рахманович – доктор педагогических наук, профессор 

Заместитель главного редактора: Навруз-заде Бахтиёр Нигматович – доктор экономических наук, 

профессор 

Ответственный редактор: Хамраев Алижон Рузикулович – доктор педагогических наук (DSc), 

доцент  

 

Хамидов Обиджон Хафизович, доктор экономических наук 

Бегимкулов Узакбай Шаимкулович, доктор педагогических наук, профессор 

Махмудов Мэлс Хасанович, доктор педагогических наук, профессор 

Ибрагимов Холбой Ибрагимович, доктор педагогических наук, профессор 

Янакиева Елка Кирилова, доктор педагогических наук, профессор (Болгария)  

Каххаров Сиддик Каххарович, доктор педагогических наук, профессор 

Махмудова Муяссар, доктор педагогических наук, профессор 

Козлов Владимир Васильевич, доктор психологических наук, профессор (Ярославль, Россия)  

Чудакова Вера Петровна, PhD (Психология) (Киев, Украина) 

Таджиходжаев Закирходжа Абдусаттарович, доктор технических наук, профессор 

Аманов Мухтор Рахматович, доктор технических наук, профессор 

Ураева Дармоной Саиджановна, доктор филологических наук, профессор 

Дурдыев Дурдымурад Каландарович, доктор физико-математических наук, профессор 

Махмудов Насыр Махмудович, доктор экономических наук, профессор 

Олимов Ширинбой Шарофович, доктор педагогических наук, профессор 

Киямов Нишон Содикович, доктор педагогических наук, профессор  

Каххаров Отабек Сиддикович, доктор экономических наук (DSc) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал включен в список обязательных выпусков ВАК при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан на основании Решении ВАК от 29 декабря 2016 года  для получения учёной степени по 

педагогике и психологии.  

 

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

4 

 

PEDAGOGICAL SKILLS 

The scientific-theoretical andmethodical journal  

 

№ 6, 2021 
 

 

 

 

The journal was founded in 2001. 

 

The journal is published 6 times a year 

The journal is registered by Bukhara management agency for press and mass media in Uzbekistan. 

The certificate of registration of mass media № 05-072 of 22 February 2016 

 

Founder: Bukhara State University 

 

Publish house:Uzbekistan, Bukhara, Muhammad Ikbol Str., 11. 

e-mail: ped_mahorat@umail.uz 

 

EDITORIAL BOARD: 

  

Chief Editor: Pedagogical Sciences of Pedagogy, Prof. Bakhtiyor R. Adizov.  

Deputy Editor: Pedagogical Sciences of Economics, Prof. Bakhtiyor N. Navruz-zade.  

Editor: Doctor of Pedagogical Sciences( DSc), Asst. Prof. Alijon R. Khamraev  

 

Doctor of Economics Sciences Obidjan X. Xamidov 

Doctor of Pedagogical Sciences, Prof. Uzakbai Sh. Begimkulov  

Doctor of Pedagogical Sciences, Prof. Mels Kh. Mahmudov 

Doctor of Pedagogical Sciences, Prof. Holby I.Ibrahimov  

Ph.D. of Pedagogical Sciences, Prof. Yelka K. Yanakieva (Bulgaria) 

Doctor of Pedagogical Sciences, Prof. Siddik K. Kahhorov 

Doctor of Pedagogical Sciences, Prof.М.Mahmudova 

Doctor of Psychology, Prof. Vladimir V. Kozlov (Yaroslavl, Russia) 

Ph.D. of Psychology, Vera P. Chudakova (Kiev, Ukraina) 

Doctor of Technical sciences, Prof. Mukhtor R.Amanov 

Doctor of Technical sciences, Prof. Zakirkhodja A. Tadjikhodjaev 

Doctor of Philology, Prof. Darmon S. Uraeva 

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Prof. Durdimurod K. Durdiev  

Doctor of Economics, Prof. Nasir N. Mahmudov 

Doctor of Pedagogical Science, Prof. Shirinboy Sh. Olimov 

Doctor of Pedagogical Science, Prof. Nishon S. Kiyamov 

Doctor of Economics Sciences Otabek S.Kahhorov  

  

The journal is submitted to the list of the scientific journals applied to the scientific dissertations for Pedagogic 

and Psychology in accordance with the Decree of the Presidium of the Ministry of Legal office of Uzbekistan 

Republic on Regulation and Supervision of HAC (The Higher Attestation Commission) on December 29, 2016. 

 

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

5 

MUNDARIJA 
 

DOLZARB MAVZU .............................................................................................................................. 7 

Rustаm JUMАYЕV. Rаqоbаtbаrdоsh sifаtli tа’lim:  хаlqаrо tаjribа vа o‘zbekistоn tа’limi ............................ 7 

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ................................................................................................. 10 

Moxira RASULOVA. Oliy ta’lim muassasalarida axborot texnologiyalaridan foydalanib talabalarni oʻqitish 

metodikasi ...................................................................................................................................................... 10 

Matluba ZARIPOVA. Boʻlajak oʻqituvchilarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonini 

takomillashtirish yoʻli va usullari ................................................................................................................... 13 

Ruqiya ASHURBAYEVA. Gʻarb ta’lim tizimida integrativ tamoyillarning tatbiqi ....................................... 17 

Olim TOʻRAQULOV. Abdumoʻmin SABURBAYEV, Bunyod ESHONQULOV. Jalol AXMEDOV. 

Axborotli ta’lim muhitini raqamlashtirish: muammolar va yechimlar ............................................................ 20 

Ruхshоnа ISRОILОVА. Оnа tini oʻqitish mеtоdikаsi fаnidan talabalarning bilimini baholashda krеdit-mоdul 

tizimining afzalliklari ..................................................................................................................................... 25 

Parvina NURALIYEVA. Ta’limda raqamli texnologiyalar va ularning zamonaviy jamiyatga ta’siri ............ 28 

Dilshod KULMURADOV. Rivojlangan mamlakatlardagi raqamli loyihalash kompetensiyalari hamda 

masofaviy ta’limning rivojlanishini oʻrganish metodikasi .............................................................................. 32 

Ilhom JOʻRAYEV. Pedagogik faoliyatda mobil texnologiyalardan foydalanishning qulayliklari .................. 36 

Mels MAHMUDOV, Flora NE’MATOVA. Designing primary education: problems and solutions ............. 39 

Sojida NAJIYEVA. Talabalar ijodiy faoliyatini va kredit-modul tizimdagi pedagogik ahamiyati ................. 44 

Гуландом САГДУЛЛАЕВА, Мамлакат МУСТАФАЕВА, Феруза ХАЛИЛОВА. “Blended learning” - 

современный подход к преподованию в медицинском образовании ....................................................... 47 

Nigina ISMATOVA. Kompetentlik yondashuv asosida boʻlajak pedagoglarni tayyorlashda interfaol 

usullardan foydalanish .................................................................................................................................... 50 

Shomurod MUSTAFAYEV. Jahon artpedagogik tizimlari tahlili orqali san’atning bilish funksiyasini 

takomillashtirish ............................................................................................................................................. 53 

Bahodir NORMOʻMINOV. Boʻlajak pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini oshirishning nazariy 

asoslari ........................................................................................................................................................... 57 

G’ulоm HАKIMОV. Оliy tа’lim tizimi fаоliyatini tаshkil etishdа uni bоshqаrish sаmаrаdоrligini bаhоlаsh 60 

I.A. ESHMAMATOV, A. ABDIRAXMONOV. Pedagog kadrlarning individual kasbiy layoqatga egaligini 

oʻrganish monitoringi ..................................................................................................................................... 63 

Акрамжон ТЕШАБОЕВ. Современные подходы к физическому развитию детей дошкольного 

возраста ......................................................................................................................................................... 67 

Nuriddin ACHILOV. Al-Hakim at-Termiziyning “Qaytarilgan amallar” (“al-manhiyot”) asari va uning 

tarbiyaviy ahamiyati ....................................................................................................................................... 76 

Gullola RAXMONOVA. Talabalarni ma’naviy shakllantirishda ma’naviy –axloqiy tarbiyaning oʻrni ......... 80 

Asroridin SAMIYEV. Talaba-yoshlarni hadis asosida ma’naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasi .............. 83 

Gulshoda XUDOYQULOVA. Oʻsmir shaxsiga individual-psixologik yondashuvning oʻziga xos 

xususiyatlari ................................................................................................................................................... 87 

Nilufar DALIMOVA. Avlod ijtimoiy subyekt sifatida ................................................................................... 91 

Nozima MULLABAYEVA. Oʻsmirlar jamoasida autsayderlar paydo boʻlishining psixologik omillari ........ 94 

Ситорабону ХОЛБОЕВА. Педагогические основы подготовки девушек студентовк семейным 

отношениям .................................................................................................................................................. 97 

Анвар  ЭРГАШЕВ. К вопросу духовно-нравственного воспитания с внедрением метод проекта в 

условиях дистанционного обучения ......................................................................................................... 101 

Fozil TO‘RAXONOV. Fizik jarayonlarni kompyuterda modellashtirishning metodik asoslari ................... 105 

Аслиддин УЗОҚОВ. Талабаларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш технологияси .............. 109 

Саломат ЖЎРАЕВА. Узлуксиз таълимда ватанпарварликни шакллантиришнинг  педагогик   

омиллари ..................................................................................................................................................... 114 

MAKTABGACHA VA BOSHLANGʻICH TA’LIM ....................................................................... 118 

Rustambek QOʻLDOSHEV. Boshlangʻich sinf chapaqay oʻquvchilarga beriladigan pedagogik yordam va 

yozuvga oʻrgatish jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar .................................................................... 118 

Ruxshona ISROILOVA. Oliy ta’limda kredit-modul tizimi asosida ona tilini oʻqitish metodikasi fani ta’limi 

muammosining fanda yoritilishi ................................................................................................................... 123 

Oʻgʻiljon OLLOQOVA. Boshlangʻich sinf ona tili darslarida oʻquvchilarning kompetensiyaviy yondashuvini 

tashkil etish .................................................................................................................................................. 126 

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

6 

Hasan TO‘XTAYEV. Boshlang’ich sinf oʻquvchilarida milliy qadriyatlar tizimiga nisbatan hurmat hissini 

shakllantirishning oʻziga xos jihatlari ........................................................................................................... 131 

Laylo OCHILOVA, Lobar RAJABOVA. Mental arifmetika – maktabgacha yoshdagi bolalarga ogʻzaki 

sanashga oʻrgatishning noan’anaviy usuli .................................................................................................... 134 

Malika JUMAZODA. Boshlangʻich sinf oʻquvchilari ijodkorligini rivojlantirishning pedagogik     

bosqichlari .................................................................................................................................................... 137 

Nargiza NURALIYEVA. Malaka oshirish jarayonida boshlangich ta’lim oʻqituvchilarining kasbiy-ijodiy 

faoliyatini rivojlantirish ................................................................................................................................ 140 

FILOLOGIYA VA TILLARNI OʻQITISH ..................................................................................... 143 

Shohidaxon YUSUPOVA. Oʻquvchilarning ijodiy faolligini amaliyotga tatbiq etish: matnni oʻrganish va 

matn ustida ishlashning psixolingvistik xususiyatlari ................................................................................... 143 

Sanobar OLLABERGANOVA, Shaxlo NIYAZMETOVA. Oʻzbek bolalar folklorining boshlangʻich 

ta’limda oʻqitilishi ........................................................................................................................................ 146 

Артиқбай ЕРЕЖЕПОВ. Бақсышылық көркем өнериниң қәлиплесип раўажланыўында жасларды 

тәрбиялаўдағы орны ................................................................................................................................... 150 

Dilnoza MAMATOVA. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari ingliz tili oʻqituvchilarining kasbiy 

kompetensiyasini rivojlantirish yoʻllari ........................................................................................................ 153 

Muxtor ROʻZIYEV. Ta’lim jarayonining uchinchi davri asosida nemis tili darslarini oʻtish texnologiyasi . 157 

Nargiza KARIMOVA. Millatlararo aloqalar nazariyasi va amaliyoti .......................................................... 160 

ANIQ VA TABIIY FANLARNI OʻQITISH .................................................................................... 163 

Olimnazar BEGALIYEV, Muhammadi  ARTIQOV, Abdimo’min QURBONNAZAROV. Ratsional 

funksiyalarni integrallashning noan’anaviy usullari ..................................................................................... 163 

Narzulla BIBUTOV, Aziz XOJIYEV. Materiallar qarshiligi fanining vazifasi va yechimlari ..................... 171 

Lola ISROILOVA. Informatika va axborot texnologiyalari darslarida kompyuter monitoridan foydalanish 

usullari ......................................................................................................................................................... 176 

Umidjon HAYITOV. Oʻqitishda raqamli oʻyinlardan foydalanishning ahamiyati ....................................... 180 

Kamil MUQIMOV, Dilnoza NOMOZOVA. Fotonika va nanofotonika tushunchalari haqida ..................... 185 

Gulbaxor XUDOYNAZAROVA, Munisa NURMURODOVA, Gulchexra XUDOYNAZAROVA. Kimyo 

fanini oʻqitishda muammoli ta’lim texnologilyalarining ahamiyati .............................................................. 187 

Islom MENGLIYEV. Uglerod molekulalarining topologik xossalarini fanlararo bogʻliqlik va axborot 

texnologiyalarini qoʻllash asosida tatqiq etish metodikasi ............................................................................ 192 

Aziz JOʻRAYEV. Organik kimyo fanini oʻqitishda tayanch bilimlardan foydalanib oʻquv-biluv faoliyatida 

bazaviy bilimlarni rivojlantirish ................................................................................................................... 197 

Gulhayo SAYFULLAYEVA, Sohibjamol MIRZAQANDOVA. Astronomiyadan laboratoriya 

mashgʻulotlarini oʻtkazish jarayonini takomillashtirish ................................................................................ 202 

Sаnjаr MIRZАYЕV. Qishlоq vа suv хoʻjаligidа enеrgiya tа’minоti mаsаlаlаrini oʻqitish mеtоdikаsi (milliy 

vа хоrijiy tаjribа) .......................................................................................................................................... 205 

TASVIRIY SAN’AT VA MUSIQA TA’LIMI .................................................................................. 211 

Abduvahob MUXITDINOV. Ta’lim jarayoniga 3d texnologiyalarni qoʻllash zarurati ................................ 211 

MUSIQIY TA’LIM ............................................................................................................................ 217 

Oblaqul XAYITOV. Boʻlajak musiqa ta’limi oʻqituvchilarini xor dirijyorligi faoliyatiga tayyorlashning 

metodik tizimi .............................................................................................................................................. 217 

Botir DOSIMBEROV. Puflama cholgʻularni inson tarbiyasidagi ahamiyati ................................................ 220 

IQTISODIYOT VA TURIZM ........................................................................................................... 224 

Axror SHERMATOV. Economic stability of business structures in the strategic development of     

enterprises .................................................................................................................................................... 224 

JISMONIY MADANIYAT VA SPORT ........................................................................................... 227 

Komiljon MUXAMMADIYEV. Respublikamiz maktablarida va havo harorati yuqori boʻlgan hududlarda 

jismoniy tarbiya va sport mashgʻulotlarini tashkil etish ............................................................................... 227 

Abdullo INOYATOV. Keksalarni sogʻlomlashtirish muammolarini optimallashtirish ................................ 230 

Laziz NURULLOYEV. Yengil atletika toʻgaraklarida shugʻullanuvchi 10-11 yoshli bolalarning umumiy 

jismoniy tayyorgarligi koʻrsratkichlari ......................................................................................................... 233 

Alisher IBRAGIMOV. Boshlang‘ich sinf  o‘quvchilarini  jismoniy rivojlantirish asoslari .......................... 239 

“Pedagogik mahorat” jurnali uchun maqolalarni rasmiylashtirish talablari .................................................. 242 

 

 

 

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

7 

DOLZARB MAVZU 
 

Rustаm JUMАYЕV 
Buхоrо dаvlаt univеrsitеti  

o‘quv ishlаri bo‘yichа prоrеktоri v.v.b. 

 

RАQОBАTBАRDОSH SIFАTLI TА’LIM:  ХАLQАRО TАJRIBА VА O‘ZBEKISTОN 

TА’LIMI 
 

Jаmiyat tаrаqqiyoti аmаlgа оshirilаyotgаn islоhоtlаrning ko‘lаmi vа mаntig’igа bоg’liq. Qаysi sоhа 

e’tibоrgа muhtоjligini ilg’аb, chuqur vа hаr tоmоnlаmа o‘ylаnib аmаlgа оshirilgаn islоhоtlаrginа хаlqning 

mushkulini оsоn, оg’irini еngil, turmushini fаrоvоn qilаdi, muаmmоlаrigа еchim tоpib bеrаdi. Bаjаrilаyotgаn 

ishlаr zаmiridа bugungi muаmmоlаrni yеchish bilаn birgа uzоq kеlаjаk hаm ko‘zlаngаn bo‘lishi lоzim. 

Mаmlаkаtimizdа jаmiyatning rivоjlаnish tеndеnsiyalаri, аhоlining dеmоgrаfik o‘sishi, sаlmоqli qаtlаm 

bo‘lgаn yoshlаrning intilishi, glоbаl tехnоlоgik jаrаyonlаrni hisоbgа оlmаgаn hоldа tа’lim tizimidа o‘tkаzilgаn 

islоhоtlаr kutilgаn sаmаrаni bеrmаdi. Uning аsnоsidа muаmmоlаr ko‘pаysа ko‘pаydiki, kаmаymаdi. 

Prеzidеntimiz Shаvkаt Mirziyoyеv rаhnаmоligidа аmаlgа оshirilаyotgаn islоhоtlаr, birinchi nаvbаtdа, 

dеmоgrаfik jаrаyonlаr vа urbаnizаsiyani, bаshаriyat tаfаkkuri hаmdа хаlqimizning o‘sаyotgаn siyosiy 

dunyoqаrаshi, оngi vа mаdаniyati, umumхаlq mаnfааti chuqur o‘ylаngаn hоldа аmаlgа оshirilmоqdа.  

Jаmiyat tаrаqqiyoti hаmmа vаqt hаm bir tеkisdа rivоjlаnmаydi, chunki u o‘z yo‘lidа qаrаmа-

qаrshiliklаrgа, ziddiyatlаrgа bоy bo‘lаdi, lеkin аnа shu ziddiyatlаr vа qаrаmа-qаrshiliklаrni mustаhkаm irоdа 

vа mаtоnаt bilаn еngib, o‘zining tаrаqqiyot yo‘lini to‘g’ri tаnlаb оlishdа mаmlаkаt еtаkchilаrining rоli vа o‘rni 

kаttа bo‘lаdi. 

O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеnti Shаvkаt Mirziyoyеv “Yangi O‘zbеkistоn” gаzеtаsi bоsh muhаrriri 

sаvоllаrigа bеrgаn jаvоbidа tа’kidlаgаnidеk, “Mustаqil tаrаqqiyot bоrаsidа erishgаn ulkаn yutuqlаr bilаn birgа, 

yo‘limiz аyrim хаtо vа kаmchiliklаrdаn hаm хоli bo‘lmаgаnini оchiq аytish lоzim. Mustаbid tuzumdаn vоz 

kеchib, dеmоkrаtik jаmiyat bаrpо etishgа qаrаtilgаn jаrаyonlаr, murаkkаb vа tаhlikаli dаvrning o‘zi turli 

muаmmо vа vаzifаlаrni оldimizgа ko‘ndаlаng qo‘ydi. Ulаrni muvаffаqiyatli hаl etish uchun bilim vа 

tаjribаmiz, irоdа vа qаt’iyatimiz bа’zаn yеtsа, bа’zidа yеtmаgаn hоlаtlаr hаm bo‘ldi”. 

Аgаr yеtаkchi burilish pаllаsini his qilа оlmаsа, jаmiyat turg’unlikdа qоlib kеtаdi. Shuning uchun hаm 

tаriхchilаr shахsning tаriхdаgi rоlini аlоhidа e’tirоf etib, uni аlоhidа ilmiy mаvzu sifаtidа o‘rgаnаdi. Shu 

mа’nоdа хаlqimiz yеtаkchi mаsаlаsidа shukrоnа аytib kеlmоqdа. Hаr qаndаy yutuqning gаrоvi — bu 

tinchlikdir. Shundаy ekаn, jаmiyatimizning bаrqаrоr rivоjlаnishidа millаt yеtаkchisining хizmаtlаri kаttа, buni 

хаlqimiz qаdrlаydi. 

Tа’lim tizimidа, jumlаdаn, оliy tа’limdа аmаlgа оshirilgаn islоhоtlаr nаtijаsidа yuz bеrgаn o‘zgаrishlаr 

ijtimоiy-siyosiy, huquqiy, iqtisоdiy vа mа’nаviy jihаtdаn kаttа tаriхiy аhаmiyatgа egа. Аmаlgа оshirilgаn 

islоhоtlаr nаfаqаt mаmlаkаtimizdа kаttа ijоbiy o‘zgаrishlаrgа оlib kеldi, hаttо хаlqаrо mаydоndа hаm 

mаmlаkаtimiz оb’ro‘-e’tibоrini yangi bоsqichgа оlib chiqdi. Bu bоrаdа qаtоr mе’yoriy hujjаtlаr qаbul qilindi. 

Prеzidеntimiz tа’limdаgi kаmchiliklаrni tаnqidiy tаhlil qilib, uni bаrtаrаf etish yo‘llаrini ko‘rsаtib bеrdi. 

Tа’lim tizimini rivоjlаntirish, pеdаgоglаrning mаlаkаsi vа jаmiyatdаgi nufuzini оshirish, yosh аvlоd 

mа’nаviyatini yuksаltirish, mа’nаviy- mа’rifiy muhitni zаmоn tаlаbigа mоslаsh, o‘qituvchi kаsbining, nufuzini 

оshirish, yangi dаvr pеdаgоglаrini tаrbiyalаsh, pеdаgоgikа fаnini rivоjlаntirish, innоvаsiоn tа’lim vа ахbоrоt-

kоmmunikаsiya tехnоlоgiyalаrini tа’limgа jоriy etishgа kаttа e’tibоr qаrаtish mаsаlаlаrigа jiddiy yondаshish 

vа shu bilаn birgа, o‘qituvchilаr оyligini оshirish vа rаg’bаtlаntirib bоrish zаrurligini ko‘rsаtdi, bu mаsаlаlаrdа 

kаttа ishlаr аmаlgа оshirildi. 

Zаmоnаviy ilm-fаn vа ishlаb chiqаrish tоmоnidаn ilgаri surilgаn bаrchа mаsаlаlаrni ishоnch bilаn hаl 

qilishgа qаrаtilgаn dаvlаt siyosаtini аmаlgа оshirish uchun оliy o‘quv yurtlаridа bаrchа shаrt-shаrоitlаr, 

imkоniyatlаr yarаtilmоqdа. 

Hаr qаndаy bаrqаrоr rivоjlаnаyotgаn jаmiyat dа хаtо-kаmchilik bo‘lgаni kаbi, bizdа hаm ulаr mаvjud 

bo‘lgаnini tаn оlish kеrаk. Yoshlаrning оliy tа’lim оlish vа kоnstitusiоn huquqlаrini ruyobgа chiqаrish 

imkоniyati mа’lum dаrаjаdа chеklаngаn edi. Kеyingi bеsh yildа o‘tkаzilgаn Оliy tа’lim islоhоtlаridа bundаy 

hоlаtlаrgа butunlаy chеk qo‘yildi vа u o‘tmishgа аylаndi. 

Оliy tа’lim islоhоtlаrining mаhsuli sifаtidа mаmlаkаtimizdа оliy mа’lumоt оlmоqchi bo‘lgаn hаr 

qаndаy fuqаrо uchun imkоniyatlаr eshigi оchildi. Аniqrоq аytgаndа, yoshidаn qаt’i nаzаr, оliy mа’lumоtni 

kunduzgi, kеchki vа sitqi tа’lim shаklidа оlishgа shаrоit yarаtildi. Ya’ni mаmlаkаtimizning hаr bir fuqаrоsi 

yoshi, millаti vа elаtidаn qаt’i nаzаr, o‘zining Kоnstitusiоn huquqlаridаn to‘liq fоydаlаnish imkоniyatigа egа 
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bo‘ldi. Bundаn tаshqаri, mеhnаt stаji, ish tаjribаsigа egа bo‘lgаn fuqаrоlаr o‘zlаri ishlаyotgаn kоrхоnаning 

yuqоri tаshkilоtlаri tаvsiyasi bilаn imtihоnsiz, suhbаt аsоsidа оliy o‘quv yurtigа kirish imkоniyatini qo‘lgа 

kiritdi. Jumlаdаn, kаmidа 5 yil ish stаjigа egа хоdimlаrini 2021/2022 o‘quv yilidа dаvlаt ОTMlаrining sirtqi 

vа kеchki tа’lim shаkligа o‘qishgа kirishi uchun Rеspublikаmizdаgi 71 tа tаshkilоtgа tаvsiya bеrish huquqi 

bеrildi. Ulаr tоmоnidаn bеrilgаn yo‘llаnmаgа ko‘rа, ishlоvchi хоdimlаr imtihоnsiz, suhbаt nаtijаlаrigа ko‘rа, 

tаbаqаlаshtirilgаn to‘lоv-kоntrаkt аsоsidа o‘qishgа tаvsiya etilish qоidаsining kiritilishi хаlqimiz uchun 

kutilmаgаn yangilik bo‘ldi. Hаr bir tаshkilоt 100 tаgаchа хоdimigа shundаy yo‘llаnmа bеrishi mumkinligi 

hаm qаyd etildi. Оliy tа’lim islоhоtining bu qоidаsi bоzоr munоsаbаtlаrining mоhiyatigа hаm mоslаndi.  

Оliy tа’lim islоhоti, fuqаrоlаrning оliy tа’lim оlish huquqi to‘g’risidа gаp bоrаr ekаn, o‘rtа mаktаb vа 

kоllеjlаr bitiruvchilаrini оliy tа’lim bilаn qаmrаb оlish mаsаlаsi hаm еchimini kutаyotgаn o‘tkir 

muаmmоlаrdаn edi.  Mаktаb vа kоllеj bituruvchilаri bilаn оliy o‘quv yurtlаrining nisbаti kеskin fаrq qilishi 

bilim оlаmаn, dеgаn ilmgа chаnqоq yoshlаrning ehtiyojini qоndirа оlmаsligi оqibаtidа minglаb yoshlаrning 

yaqin vа uzоq mаmlаkаtlаrgа chiqib kеtishigа оlib kеldi. Prеzidеnt tаshаbbusi bilаn ko‘rilgаn chоrа-tаdbirlаr 

tufаyli 2017-2021 yillаrdа bu rаqаm оldingi 9 fоizdаn 28 fоizgа yеtdi. 

Mаktаb bitiruvchilаrini оliy tа’lim bilаn qаmrаb оlish dаrаjаsi 2030-yildа 50 fоizgа yеtkаzilаdi. Shuni 

hisоbgа оlib, оliy o‘quv yurtlаrigа tаlаbаlаr qаbul qilish dаvlаt grаntlаri 2 bаrоbаr ko‘pаytirilаdi. 

Оliy tа’lim muаssаsаlаri sоni 141 tаgа еtdi, qаbul o‘rinlаri 66 mingtаdаn 182 mingtаgа оshdi. Хоrijiy 

mаmlаkаtlаr tа’lim muаssаsаlаrining 26 tа filiаlidа mutахаssislаr tаyyorlаsh yo‘lgа qo‘yildi. Оliy tа’limning 

qаmrоv dаrаjаsini bоsqichmа-bоsqich оshirish, tizimdа sоg’lоm rаqоbаt muhitini shаkllаntirish, o‘quv 

yuklаmаlаrini mаqbullаshtirish, tа’lim jаrаyonigа rаqаmli tехnоlоgiyalаrni jоriy etish, оliy tа’lim 

muаssаsаlаrining mоliyaviy mustаqilligini tа’minlаsh, prоfеssоr-o‘qituvchilаrning mаоshi o‘rtаchа 3,5 

bаrоbаrgа оshirilishi — оliy tа’lim islоhоtlаrining dаstlаbki nаtijаlаridir. 

Оliy tа’lim islоhоtlаrining muhim qirrаlаridаn yanа biri yoshlаrimizning bir vаqtdа bir nеchtа оliy o‘quv 

yurtigа hujjаt tоpshirish mаsаlаsi edi. Mаmlаkаtimizdа аnchа yillаrdаn buyon fаоliyat yuritаyotgаn хоrijiy 

оliy tа’lim mаskаnlаrining qаbul jаrаyonigа hаvаs bilаn qаrаb kеlаr edik. Zеrо, bir vаqtning o‘zidа 

mаmlаkаtimizdаgi hаmmа хоrijiy оliy o‘quv yurtlаrigа hujjаt tоpshirish mumkin edi. Bu hоlаt bizni hаm 

hаyrаtgа sоlаr, hаm hаvаsimizni kеltirgаn. Prеzidеntimiz аynаn аnа shu mаsаlаdа “Yoshlаrimizgа bir vаqtning 

o‘zidа bir nеchtа оliy o‘quv yurtigа hujjаt tоpshirish imkоniyatini bеrishimiz, o‘ylаymаnki, ulаrning tа’lim 

оlish huquqlаrini kеngаytirishgа хizmаt qilаdi”, — dеb tа’kidlаgаn edi. Hеch qаnchа vаqt o‘tmаy yoshlаrimiz 

shundаy imkоniyatgа egа bo‘ldi. 

Kеyingi yillаrdа оliy tа’lim tizimigа nоdаvlаt vа хususiy sеktоrning, shuningdеk, ko‘plаb хоrijiy оliy 

o‘quv yurtlаri vа filiаllаrining kirib kеlishi ijоbiy hоlаt bo‘ldi. Bir jihаtdаn оliy tа’limning qаmrоvi kеngаysа, 

ikkinchidаn, dаvlаt vа nоdаvlаt tа’lim muаssаsаlаri o‘rtаsidа ijоbiy mа’nоdаgi o‘zаrо rаqоbаtni tа’minlаydi, 

tizimdа bоzоr qоnunlаri ishlаy bоshlаydi. Zеrо uning nаtijаsi muhim hisоblаnаdi, chunki hаr bir оliy o‘quv 

muаssаsаsi sifаtli kаdr lаr tаyyorlаsh uchun kurаshаdi. Rаqоbаt vа bоzоr sifаtsiz mаhsulоtlаrni yoqtirmаydi. 

Nаtijаdа rаqоbаtbаrdоsh mаhsulоt yarаtish hаr bir оliy tа’lim muаssаsаsining аsоsiy mаqsаdigа аylаnаdi, 

nаtijа kutilgаnidеk yuqоri bo‘lаdi. SHulаrning o‘ziyoq tа’limdаgi islоhоtlаr chuqur o‘ylаngаn hоldа оlib 

bоrilаyotgаnini аnglаtаdi. 

Tizimdаgi islоhоtlаrning eng muhim jihаtlаridаn biri, оliy tа’lim bilаn ishlаb chiqаrish o‘rtаsidаgi 

аlоqаdоrlik intеgrаsiyasini vujudgа kеltirish bo‘ldi. Zеrо, hаmkоrliksiz yuqоri mаlаkаli, zаmоn tаlаbidаgi 

kаdrlаr tаyyorlаsh mumkin emаs. Mаmlаkаtimizdаgi yirik sаnоаt kоrхоnаlаrining buzilib kеtishi nаtijаsidа 

hаmkоrlik аlоqаlаri uzilib, tа’lim o‘z yo‘lidа, ishlаb chiqаrish o‘z yo‘lidа fаоliyat yuritаr edi. Bugungi kundа 

mаmlаkаtimizdа yirik vа o‘rtа ishlаb chiqаrish kоrхоnаlаri qаd ko‘tаrdi, оliy tа’lim bilаn ishlаb chiqаrish 

o‘rtаsidаgi hаmkоrlik intеgrаsiyasi yo‘lgа qo‘yildi.  

Yuqоridаgi dаvlаtlаrning (16 yildаn 29 yilgаchа) dаvоm etgаn vа nisbаtаn qiyin kеchgаn ingliz tilidаgi 

flаgmаn tа’lim islоhоtlаri tаjribаsini tаhlil qilgаn hоldа, O‘zbеkistоn mеntаlitеti, strаtеgiyasi vа 

imkоniyatlаridаn kеlib chiqib, rivоjlаngаn dаvlаtlаr qаtоridа munоsib o‘rin egаllаshimiz uchun hаmdа yaqindа 

bоshlаngаn tа’lim islоhоtlаrigа quyidаgi tаvsiyalаrni bеrish mumkin: 

Birinchidаn, mustаqillikdаn kеyin, tаrqоq hоlаtdаgi bоg’chаlаrning Mаktаbgаchа tа’lim vаzirligigа 

biriktirilishi hаmdа mаktаbgаchа tа’lim mаjburiy qilinishi bоshlаngаn tа’lim islоhоtlаrining fundаmеntаl 

bоsqichi hisоblаnаdi. MTTlаrdа bоlаjоnlаrgа o‘z оnа tillаridа bеlgilаngаn sаvоdхоnlik (o‘qish vа yozish)ni 

o‘rgаtish bilаn birgа, хоrijiy tildа оddiy mulоqоt – tеmаtik so‘zlаshuv usulidа gаpirish vа tinglаsh 

mаshg’ulоtlаri аudiо- vа vidеоqo‘llаnmаlаr аsоsidа o‘rgаtilishi mаqsаdgа muvоfiq. CHunki 3—6 yoshli 

bоlаlаrdа eshitish vа gаpirish оrqаli mа’lumоtni o‘zlаshtirish qоbiliyati judа kuchli bo‘lаdi. 

Ikkinchidаn, o‘rtа mаktаb tа’limining ilk yillаridаn, mustаqil fikrlаsh uchun аsоs bo‘lаdigаn o‘qish 

kоmpеtеnsiyasi (o‘qish vа tushunish tеzligi mutаnоsibligi) mukаmmаl аmаlgа оshirilishi kеrаk. Аvvаl 

bоshlаng’ich mаktаbdа o‘quvchilаrning fаqаt o‘qish tеzligi bаhоlаnаrdi. Bu bоlаlаrdа tushunmаsа hаm tеz 
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o‘qish tеndеnsiyasini mustаhkаm shаkllаntirgаn vа mustаqil fikrlаsh qоbiliyati uchun kаttа zаrbа bo‘lgаn. 

Mаntiqаn оlib qаrаgаndа, o‘quvchi хоhlаgаn mаtnni qаnchаlik tеz o‘qimаsin, аmmо uning mаzmunini 

tushunmаsа, bu uning o‘qib uqmаsligini tа’minlаydi, хоlоs. 

Shu bilаn birgа, mаtеmаtikа hаm tаbiiy usuldа mоtivаsiоn yo‘l bilаn o‘rgаtilishi kеrаk. SHundа bоlа 

o‘zining yoshigа mоs istаlgаn fаn kitоbini o‘qib, tushunib, u hаqdа mustаqil fikr ifоdаlаy оlishi mumkin. Qiyin 

mаtnlаr uchun mаtеmаtik mаntiqiy-аnаlitik yondаshuv yaхshirоq tushunishni tа’minlаydi. Bu hаr bir fаn 

uchun eng muhim tаlаb hisоblаnаdi. 

8-sinfgаchа o‘quv dаsturidаgi hаmmа fаnlаr «o‘qib tushunish аsоsidа mustаqil fikrlаshgа urg’u bеrib» 

o‘rgаnilgаnidаn kеyin, 8-sinf o‘quv yili bоshidа 1 yoki 2 оy ingliz tili «0(Аlifbе) dаn B2(5.5-6.5) kоmpеtеnt 

ingliz tili 30 kundа» dаrslik kitоbi аsоsidа o‘rgаtilgаch, mаtеmаtikа, fizikа, kimyo vа biоlоgiya kаbi аniq fаnlаr 

ingliz tilidа оlib bоrilsа, o‘quvchilаr rivоjlаngаn dаvlаtlаrdаgi mаktаb tа’limigа mоs jаhоn stаndаrtlаri 

bo‘yichа bilim оlаdi. YA’ni hоzirgi Prеzidеnt mаktаblаridа o‘rgаtilаdigаn dаrsliklаr vа o‘quv dаsturini, shu 8-

sinf o‘quvchilаri mоs rаvishdа inglizchаdа o‘qib, o‘zlаshtirishlаri mumkin bo‘lаdi. Bungа qo‘shimchа tаrzdа, 

9-10- vа 11-sinflаrdа, kаsb mаhоrаtlаrini ko‘prоq kitоblаrdа yoki vidео vа bоshqа turli ilоvаlаr ko‘rinishidа 

ingliz tilidа аmаliy o‘zlаshtirib, kеlаjаk uchun zаrur kаsb-hunаrlаrni hаm egаllаshlаri mumkin. CHunki ingliz 

tilidа bаrchа kаsblаr bo‘yichа innоvаsiоn vа mоtivаsiоn mаlаkа ko‘nikmаlаri mаvjud. 

Uchinchidаn, yurtimiz оliy tа’limidа bоshlаngаn islоhоt – krеdit-mоdul tizimi аsоsidа оliy tа’limni 

tаshkil qilishdа o‘quv yili bоshlаnishidаn аvvаl «0(Аlifbе) dаn B2 (5.5-6.5) kоmpеtеnt ingliz tili 30 kundа» 

dаrsligini tаlаbаlаrgа vа prоfеssоr-o‘qituvchilаrgа o‘rgаtib, so‘ng оliy tа’limdа оriginаl krеdit-mоdul tizimini 

yo‘lgа qo‘yish mumkin. Zоtаn, оliy tа’limdаgi аsl krеdit-mоdul tizimi tаlаbаning bir sеmеstrdа dаvlаtimiz 

univеrsitеtidа оlgаn bilimlаrini kеyingi sеmеstrdа хuddi shundаy bоshqа rivоjlаngаn dаvlаt univеrsitеtidа tеng 

dаrаjаdа o‘qiy оlishini tа’minlаshgа хizmаt qilishi kеrаk. Bu Хаlqаrо оliy tа’lim bo‘yichа Bоlоniya tizimining 

аsоsiy tаlаbi. 

Аgаr tаlаbаlаrimiz vа prоfеssоr-o‘qituvchilаrimiz yuqоridаgi dаrslik vа «B2 dаn C2 (8.5-9) eng yuqоri 

dаrаjаdаgi ingliz tili uch оydа» kitоbini o‘zlаshtirishsа, hаyotiy muhim sоhаlаr (mеdisinа, qishlоq хo‘jаligi, 

аniq fаnlаr, iqtisоdiyot, high-tech vа sаnоаt kаbi yo‘nаlishlаr) bo‘yichа dunyo rеytingidа birinchi o‘ntаlikkа 

kiruvchi univеrsitеtlаr filiаllаri yoki аnаlоglаrini O‘zbеkistоndа flаgmаn-univеrsitеtlаr sifаtidа оchib, 

mаmlаkаtimiz оliygоhlаri ilmiy sаlоhiyatini ulаrning sаlоhiyati bilаn muvоfiqlаshtirish vа shu nufuzli 

flаgmаn-univеrsitеtlаr оrqаli O‘zbеkistоnni dunyoning оliy tа’lim mаrkаzlаridаn birigа аylаntirish imkоniyati 

hаm pаydо bo‘lаdi. Bu o‘z o‘rnidа, yurtimiz uchun hаyotiy muhim еtuk kаdrlаrni tаyyorlаshgа vа хоrijiy 

tаlаbаlаr bu оliygоhlаrdа tаhsil оlishlаri evаzigа ko‘p fоydа vа dаrоmаd оlib kеlishigа хizmаt qilаdi.    
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PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA 
 

Moxira RASULOVA 
Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini 

mexanizatsiyalash muhandislari instituti 

Qarshi filiali oʻqituvchisi 

 

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN 

FOYDALANIB TALABALARNI OʻQITISH METODIKASI 
 

Maqolada oliy ta’lim muassasalarida axborot kommunikatsion texnologiyalarni joriy qilish borasida 

olib borilayotgan ishlar hamda hozirgi kunda ta’lim texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi 

haqidagi fikrlar bayon qilingan.  

Kalit soʻzlar: kompyuterlashtirish, ta’lim texnologiyalari, axborot kommunikatsion texnologiyalar, 

informatika, “Informatika va axborot texnologiyalari” fani, pedagogik texnologiyalar, oʻyin texnologiyasi, 

kompetensiya. 

В статье описывается проводимая работа по внедрению информационно-коммуникационных 

технологий в высшее образование, использование информационных технологий, эффективность 

использования образовательных технологий на сегодняшний день. 

Ключевые слова: компьютеризация, образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, информатика, “Информатика и информационные технологии”, 

педагогические технологии, игровые технологии, компетенции. 

The article describes the work on the introduction of information and communication technologies in 

higher education, the use of information technology, the effectiveness of the use of educational technology 

today. 

Key words: computerization, educational technologies, information and communication technologies, 

informatics, “Informatics and information technologies”, pedagogical technologies, game technology, 

competence. 

 

Kirish. Mamlakatimizda istiqlolning dastlabki yillaridan boshlab ta’lim-tarbiya tizimini rivojlantirish 

davlat siyosati darajasiga koʻtarilib, farzandlarimizning jahon andazalariga mos sharoitlarda zamonaviy bilim 

va kasb-hunarlarni egallashlari, jismoniy va ma’naviy jihatdan yetuk insonlar boʻlib voyaga yetishlarini 

ta’minlash, ularning qobiliyat va iste’dodi, intellektual salohiyatini roʻyobga chiqarish, yoshlarimiz qalbida 

ona-yurtga sadoqat va fidoyilik tuygʻularini kamol toptirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2002-yil 30-maydagi PF-3080 sonli “Kompyuterlashtirishni yanada 

rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish toʻgʻrisida” Farmoni e’lon qilindi. Bu 

farmon iqtisodiyotning turli tarmoqlari, boshqaruv, biznes, fan va ta’lim sohalariga axborot texnologiyalarini 

keng joriy etish hamda aholining turli qatlamlariga zamonaviy kompyuter va axborot tizimlaridan keng 

foydalanishlari uchun qulay shart-sharoit yaratib berishda asosiy qadam boʻldi. Bu farmonni bajarish 

yuzasidan va axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida strategik ustuvor vazifalarni amalga oshirishga 

doir amaliy chora-tadbirlarni ta’minlash maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-

yil 6-iyunda “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy 

etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qarori qabul qilindi. Mazkur qarorda 2002-2010-yillarda 

kompyuterlashtirish va axborot texnologiyalarini rivojlantirish dasturi ishlab chiqildi va ulkan ishlar amalga 

oshirildi. Jumladan, Xalq ta’limi vazirligiga qarashli umumiy oʻrta ta’lim maktablari kompyuter bilan 

ta’minlandi, darsliklar nashr qilindi. Bundan tashqari, ushbu hujjat asosida quyidagi ishlar amalga oshirildi: 

- axborot kommunikatsion texnologiyalarini rivojlantirish va joriy etish masalalari belgilandi; 

- Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Kompyuterlashtirish va AKTni 

rivojlantirish boʻyicha Muvofiqlashtiruvchi Kengash tashkil etildi; 

- sohada tashkiliy oʻzgartirishlar amalga oshirildi (OʻzAAA, AKTni rivojlantirish Jamgʻarmasi, TATU 

tashkil etildi). 

Asosiy qism. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 20-apreldagi “Oliy 

ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-2909 raqamli Qarori mamlakatimizda 

oliy ta’lim tizimini isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlarning ham mantiqiy davomi, ham uni yangi 

bosqichga koʻtarishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Qarorning eng muhim jihatlaridan biri, unda oliy 
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malakali mutaxassislar tayyorlashda xalqaro standartlar mezoniga rioya qilish, shart-sharoit yaratish, zamon 

talabiga mos bilim va koʻnikmalarga ega kadrlar tayyorlashga alohida e’tibor qaratilgan. Ta’lim sohasidagi 

islohotlar zaminidagi gʻoyani amalga oshirish bir qator muhim omillarga bogʻliq. Ular orasida shunday 

murakkab muammolar borki, bu muammolarni muvaffaqiyatli hal etmay turib tub oʻzgarishlar samarasi haqida 

gap boʻlishi mumkin emas. Mana shunday muammolardan biri “Informatika va axborot texnologiya asoslari”, 

“Informatika”, “Informatika va axborot texnologiyalari” kabi fanlarni oʻqitish muammosidir.  

“Informatika” yoʻnalishidagi fanlarni oʻqitish zaruriyati, tuzilmasi va faoliyat koʻrsatish sohalarida 

yuqori sur’atlar va fundamental oʻzgarishlar sodir boʻlayotgan hozirgi jarayonning oʻziga xos xususiyatlaridan 

kelib chiqadi. Jamiyatdagi bunday oʻzgaishlarning ildizi axborotlar hosil qilish, ularni saqlash, uzatish va 

ulardan foydalanishning yangi usul va vositalariga borib taqaladi. Biz axborotlashgan davrda 

yashayotganligimiz sababli doimo ortib borayotgan axborot hajmini qayta ishlash va oʻz faoliyat doirasida 

undan unumli foydalanish zaruriyati bilan duch kelayotgan jamiyat a’zolari, kasb egalari soni tobora ortib 

bormoqda.  

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bugungi kunda informatika fanining 

rivoji va istiqbollari, bu fan oldida turgan dolzarb masalalar haqida talaba va oʻquvchilarga oʻz vaqtida 

ma’lumot yetkazish, bilim berish zamonaviy fan oʻqituvchilari, ilmiy izlanuvchi olimlarning muhim 

vazifalaridir. Sababi fan shunchalik shiddat bilan rivojlanmoqdaki, agar bu bilimlar bugun talabalarga 

yetkazilmasa, ertaga eskirgan ma’lumotga aylanib qolishi hech gap emas. Shunday muhim vazifalarni amalga 

oshirishda ta’lim muassasalarida oʻtkaziladigan ilmiy-amaliy anjumanlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. 

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy jahon darajasi shundaki, 

respublikamizda jahon axborot makonining infratuzilmalari va milliy axborot-hisoblash tarmogʻi 

integratsiyasiga mos keluvchi milliy tizimni yaratish milliy iqtisodiyot, boshqarish, fan va ta’lim 

samaradorligining muhim omili boʻlmoqda. Bu muammolar ancha murakkab va ayni paytda respublikamiz 

uchun dolzarbdir. Hozirda olib borilayotgan iqtisodiy, tuzilmaviy va boshqa oʻzgarishlarni amalga oshirish 

natijalari respublikada axborotlashtirish bilan bogʻliq muammolarning qanday va qaysi muddatlarda hal 

etishga ham bogʻliqdir. Oʻquv fanlari boʻyicha elektron oʻquv vositalarining yaratilishi mazkur fanlarni 

oʻqitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini yanada 

kengaytiradi. Bu oʻz navbatida, talabalarning mazkur fanlar boʻyicha bilimlarini chuqur oʻzlashtirishlarining 

asosiy omili boʻlib, ta’lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshiradi 

“Informatika va axborot texnologiyalari” fanining shakllanishi, rivojlanishi va istiqbollari masalalari 

izlanuvchilar va olimlar tomonidan keng oʻrganilib kelinadi. Jadal rivojlanib borayotgan fan sirlarini oʻrganish 

va bu boradagi yangi fikrlar bilan oʻrtoqlashishni koʻzda tutib, Respublika miqiyosida bir qancha ilmiy-amaliy 

anjumanlar oʻtkazilib undan ayrim natijalar kutilmoqda. Anjuman natijalaridan kutilayotgan ilmiy 

samaradorlik - AKT taraqqiyoti tobora tezlashib borayotgan davrda ta’lim tizimida oʻquv jarayonini tashkil 

qilishda informatika kabi zamonaviy fanlarni oʻqitish yoʻllari va unda mavjud muammolar hamda ularning 

yechimlarini oʻrganish, shuningdek, ular haqidagi ilmiy tasavvurlar kengayishi, ilmiy jamoatchilikda bu 

borada shakllangan tushunchalarning aniqlashtirilishi, umumlashtirilishi uchun xizmat qilishi mumkin. 

Muhomalar va natijalar. Bugungi kunda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan oʻquv dasturi 

asosida mualliflar guruhi tomonidan 1-, 4-, 6-, 7-sinf darsliklari 50%-70%gacha oʻzgartirishlar kiritilib, 

nashrga tayyorlandi. Shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda talaba (yoki oʻquvchi)larni faqat tayyor bilimlarni 

egalashga oʻrgatib kelingan edi. Bunday usul talaba (yoki oʻquvchi)larda mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, 

tashabbuskorlikni soʻndirar edi. Endi oʻquv jarayonini yangilangan dastur va standart talablariga javob 

beradigan zamonaviy darslar asosida tashkil etish davri keldi. Boshqacha qilib aytganda, zerikarli darslar 

oʻrniga zamonaviy darslarni tashkil etishga ma’suliyat bilan yondashadigan, kasbiy bilimdon, metodik 

mahoratga ega, ma’suliyatli, interfaol pedagogik texnologiyani mukammal oʻzlashtirib olgan, innovatsiyalar 

asosida ta’limni tashkil eta oladigan oʻqituvchilarga talab oshib bormoqda. Shuning uchun ham, ta’lim 

muassasalarining oʻquv tarbiyaviy jarayonida zamonaviy oʻqitish usullari - interfaol usullar, innovatsion 

texnologiyalarning oʻrni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularni ta’limda qoʻllanishiga oid 

bilimlar, tajriba talabalarni bilimli va yetuk malakaga ega boʻlishlarini ta’minlaydi. Bizning fikrimizcha, 

pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi oʻqituvchi yoki talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan 

natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlagan texnologiyalariga bogʻliq. Oʻqitish jarayonida, maqsad 

boʻyicha kafolatlangan natijaga erishishda qoʻllaniladigan har bir ta’lim texnologiyasi oʻqituvchi yoki talaba 

oʻrtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erishsa, oʻquv jarayonida talabalar 

mustaqil fikrlab, ijodiy ishlab, izlanib, tahlil etib, oʻzlari xulosa qila olsalar, oʻzlariga, guruhga, guruh esa 

ularga baho bera olsa, oʻqituvchi esa bularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa- ana 

shunda oʻqitish jarayonining sifati oshadi. 
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Bugungi kun talabi ta’limni sifat oʻzgarishlariga olib keluvchi yangicha yondashuvlarni izlashga 

undamoqda va uni oʻrganishdagi yondashuvlar oʻzgarmoqda. Ta’limda yangi bilimlarni amalda qoʻllash 

natijasi innovatsiyalarga asoslangan yangi ta’lim yaratilishiga olib kelmoqda “Informatika” fanini oʻqitish 

samaradorligini oshirish oʻquv mashgʻulotlarini tashkil etish hamda oʻtkazishda pedagogik texnologiyalardan 

keng foydalanish, oʻqitish mazmuniga mos dasturiy ta’minotni ishlab chiqish, ularni oʻquv jarayoniga joriy 

etish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Ushbu vazifalarning dolzarbligini e’tiborga olgan holda “Informatika” 

fanini oʻqitishda oʻyinli texnologiyalardan foydalanish holatini oʻrganish, tahlil etish, ulardan samarali 

foydalanish metodikasini, mos uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish zarur. 

Oʻyinli texnologiyalardan foydalanishning asosini talabalarni faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi 

maqsad tashkil etadi. Oʻyinga koʻra mehnat va oʻqish birgalikda faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. 

Psixologlarning ta’kidlashicha, oʻyinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning oʻzini namoyon 

qilishi, hayotda oʻz oʻrnini barqaror qilish, oʻzini-oʻzi boshqarish, oʻz imkoniyatlarini amalga oshirishning 

fundamental ehtiyojlariga tayanadi. Darslarda qiziqtirish oʻqitishning boshqa shakllaridan, ya’ni rebus va 

boshqotirmalardan ham foydalanish yaxshi samara beradi. Ushbu qiziqtiruvchi metodlardan foydalanganda, 

oʻqituvchi darsni maqsadli tashkil qilishni rejalashtiradi, ya’ni krossvord, rebus, boshqotirmalarni fanning 

mazmuniga mos tayyorlaydi. Darsning maqsadini aniqlaydi va kutilayotgan natijani loyihalaydi. Rebus, 

krossvordlar oʻyinli texnologiyalar sirasiga kiradi. 

“Rebus” soʻzi yunonchadan olingan boʻlib, “Soʻzlar orqali emas, balki rasmlar orqali ifodalash” 

ma’nosini anglatadi. Bu - biror soʻz yoki atamaning rasmlar, notalar, harflar bilan birgalikda ifodalanishi orqali 

hosil qilingan jumboqdir.  

“Oʻzbekistonda axborot komminikatsion texnologiyalar sohasida Oʻzbekiston Respublikasining 11 ta 

qonuni, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 3 ta farmoni va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va 

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 40 dan ortiq qarori hamda 1000 ga yaqin shu sohaga oid 

me’yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan.  

Zamonaviy oʻqituvchining faoliyatini monitoring qilish boʻyicha ishlab chiqilgan va sinovdan oʻtgan 

ishchi modeli unga kasbiy oʻsish boʻyicha oʻz strategiyasini yaratishga imkon beradi va quyidagi tarkibiy 

qismlarni oʻz ichiga oladi: fanga oid, psixologik-pedagogik, ilmiy-tadqiqot, akmeologik, kommunikativ, bilim 

sohasidagi kompetensiya, oʻquv jarayonining valeologiyasi, mediatexnologiyalar sohasidagi kompetensiya va 

dizayn koʻnikmalari.  

Monitoring natijalariga koʻra, “ortda qolgan” kompetensiyalar aniqlanadi va oʻqituvchining individual 

uslubiy mavzusini tanlash belgilanadi. Qoida tariqasida, u oʻqituvchining ish shakllari va uning kasbiy 

kompetensiyasining tarkibiy qismlari oʻrtasidagi bogʻliqlikni aks ettiradi. Masalan, monitoring jarayonida 

oʻqituvchining valeologik kompetensiya darajasini oshirish zarurligi ma’lum boʻladi. Oʻqituvchiga ma’lum 

bir turdagi kompetensiya darajasini oshiradigan faoliyat shaklini tanlash tavsiya etiladi. 

Informatika va axborot texnologiyalari fanini oʻqitish metodikasi boʻyicha talabalar quyidagi bilimlar 

bilan qurollangan boʻlishi zarur: 

• informatika va axborot texnologiyalari haqida tushunchalar; 

• informatika va axborot texnologiyalarining har bir inson hayotidagi va jamiyatning rivojidagi roli; 

• informatikaning texnik va dasturiy vositalarining mohiyati va didaktik imkoniyatlari; 

•  yangi pedagogik texnologiyalari va ularni oʻquv-tarbiya jarayonida qoʻllash. 

Xulosa. Hozirgi vaqtda ta’lim muassasalarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni oʻquv jarayoniga 

tatbiq etishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ta’lim muassasalarida har bir fan boʻyicha zamonaviy pedagogik 

texnologiya asosida ishlab chiqilgan dars rejalari ma’lum darajada oʻqitish sifati va samaradorligini oshirishda 

alohida oʻrin tutadi. Bu, birinchi navbatda, professor-oʻqituvchilarning professionalligi va ijodkorligi, 

ikkinchidan, oʻz faoliyatida turli xil texnik va axborot texnologiya vositalarini qoʻllash bilan bogʻliq.  
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BOʻLAJAK OʻQITUVCHILARNI INNOVATSION PEDAGOGIK FAOLIYATGA 

TAYYORLASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YOʻLI VA USULLARI 
 

Maqolada boʻlajak oʻqituvchilarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonini 

takomillashtirish yoʻli va usullari, oʻqitish jarayonini takomillashtirish tizimini koʻrib chiqadi. Shuningdek, 

innovatsion yondashuvda axborotni oʻzlashtirish, idrok etilgan axborotni mustaqil tahlil qilish, oʻz mustaqil 

fikrini bildirishni taqozo etuvchi va qisqa muddatda optimal (eng ma’qul) usullar yordamida belgilangan 

maqsadga erishish yoʻli koʻrsatib oʻtilgan. 

Kalit soʻzlar: innovatsion oʻqitish, innovatsion dastur, innovatsion yondashuv, innovatsion tur, 

innovatsion texnologiya, innovatsiya, innovatsion dunyoqarash, innovatik nazariya, innovatsion jarayon. 

В статье рассматриваются пути и средства совершенствования процесса подготовки 

будущих учителей к инновационной педагогической деятельности. Исследует систему 

совершенствования тренировочных процессов. Инновационный подход также намечает способы 

достижения поставленной цели с использованием сбора информации, независимого анализа 

воспринимаемой информации, независимого выражения идей и оптимальных (оптимальных) методов 

в краткосрочной перспективе. 

Ключевые слова: инновационное обучение, инновационная программа, инновационный подход, 

инновационные типы, инновационные технологии, инновации, инновационное мировоззрение, 

инновационная теория, инновационный процесс. 

The article discusses the ways and means of improving the process of preparing future teachers for 

innovative pedagogical activity. explores the system of improving training processes. An innovative approach 

also outlines ways to achieve this goal using information gathering, independent analysis of perceived 

information, independent expression of ideas and best (best) methods in the short term. 

Key words: innovative teaching, innovative program, innovative approach, innovative types, innovative 

technologies. innovation, innovative worldview, innovative theory, innovation process. 

 

Kirish. Boʻlajak oʻqituvchining pedagogik innovatika nazariyasi boʻyicha bilimi va ilmiylik prinsipini 

amalga oshirish boʻyicha malakasini hisobga olmasdan ularni zamonaviy talablarga mos tarzda innovatsion 

faoliyatga tayyorlashni amalga oshirishning iloji yoʻq. Boshqacha qilib aytganda, pedagogika oliy ta’lim 

muassasasi talabalarining innovatsion tayyorgarligini oʻrganish quyidagi maqsadlarni koʻzlashi kerak: 

bunday tayyorgarlikning yaxlit tizimidagi cheklangan tomonlarini aniqlash; boʻlajak oʻqituvchida maktab 

innovatsion sohasini boshqarish koʻnikmasini shakllantirish uchun oʻquv-tarbiya jarayonida qaysi 

yoʻnalishlarda oʻzgartirishlar kiritish kerakligini aniqlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.  

Asosiy qism. Boʻlajak oʻqituvchilarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorgarligini oʻrganish bir 

necha yillar davomida (2016-2021-yillar) olib borildi. Bunda asosiy e’tibor pedagogika oliygohlari birinchi 

kurs talabalari va bitiruvchilari tayyorgarligining quyidagi unsurlarining sifatini (koʻlami va chuqurligi, 

ketma-ketligi, barqarorligini) aniqlashga qaratildi: 

1. Innovatsion dunyoqarash. 

2. Pedagogik innovatika nazariyasini egallash. 

3. Innovatsion tajribani koʻchirish va uzatish koʻnikmalari. 

4. Pedagogik yangiliklarni oʻquv jarayonida amalga oshirish metodikasi va uning natijalarini baholash 

[1, 6]. 

Innovatsion tayyorgarlikning qayd etib oʻtilgan har bir unsuri turli yoʻnalishdagi oʻqituvchilarga 

moʻljallangan muayyan savol va topshiriqlarda oʻz aksini topgan. Masalan, pedagogik innovatika 

nazariyasiga oid savollarga pedagogik innovatsiya maqsadlari, uning psixologik-pedagogik asoslarini bilish, 

“innovatsiya”, “innovatsion faoliyat”, “innovatsion jarayon”, “yangiliklar kiritish”, “innovatsion tizim” 

toifalarini tushunish, innovatsion jarayonlarni amalga oshirish yoʻllari va hokazolarni kiritdik. 

Bitiruvchi bolajak oʻqituvchilarning innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorligining metodik 

darajasini aniqlash maqsadida ularda quyidagi koʻnikmalar mavjudligini aniqlashga intildik: 

− oʻquv fanning innovatsion imkoniyatlari, uning innovatsiya obyektlari bilan aloqalarini aniqlash; 

− oʻquvchilarning dunyoqarashini shakllantirishning zaruriy sharti sifatida dars jarayonida ilmiylik 

prinsipini amalga oshirish; 
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− oʻquvchilarning yangiliklarga moyilligi va qobiliyatini oʻrganish, ularning qiziqishlarni 

rivojlantirish uchun adekvat metodik usullar va vositalarni tanlash; 

− oʻquvchilarning individual va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda innovatsiya obyektlarining 

moddiy asosiga mos ravishda ularning qidiruv faoliyatini tashkil qilish; 

− yangiliklar kiritishning aniq shaklining tarbiyaviy imkoniyatlarini baholash; 

− innovatsion tajribani uzatishning mos metodi va usullarini tanlash; 

− haqiqiy vaziyatni aks ettiruvchi pedagogik sinovlar oʻtkazish rejasini tuzish; 

− sinovlar oʻtkazish, ularning natijalarini tahlil qilish; 

− pedagogik gʻoyalarni joriy qilish. 

Boʻlajak oʻqituvchilarning innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorgarligini oʻrganishda pedagogik 

tadqiqotning keng koʻlamli metodlaridan foydalanildi: suhbat, soʻrovnoma, kafedra, fakultetlarning hisobot 

hujjatlarini oʻrganish, imtihonlar, kurs va bitiruv malakaviy ishlari, pedagogik amaliyot boʻyicha hisobotlarni 

tahlil qilish, ma’ruza va seminar mashgʻulotlari, kurs sinovlari va yakuniy nazoratlarda qatnashish. Bundan 

tashqari, ekspert baholash usuli qoʻllanildi, buning uchun ekspert guruhi tashkil etildi. Bu guruhga mos 

kafedralar oʻqituvchilari va maktab xodimlari kiritildi [5, 175]. 

Muhokamalar va naatijalar. Boʻlajak oʻqituvchilar soʻrovi Termiz davlat universiteti, Qarshi davlat 

universiteti Shaxrisabz pedagogika instituti va Toshkent davlat pedagogika universitetlarida oʻtkazildi. 

Oʻqituvchilar va maktab direktorlari bilan soʻrov oʻtkazish uchun muallifning xalq ta’limi xodimlarini 

malakasini oshirish kurslaridagi ishidan foydalanildi.  

Respondentlar yozma ravishda ilmiy-pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi va metodikasi, pedagogik 

innovatsiyalar, shuningdek, oʻqituvchi-novatorlarning innovatsion tajribasini oʻrganish metodikasi sohasidagi 

savollarga javob berishdi. 

Yozma soʻrovning behosdan oʻtkazilishi respondentlarning oldindan tayyorlanib olishiga yoʻl 

qoʻyilmadi, ular oldindan ogohlantirib qoʻyilgani yoʻq.  

Birinchi kurs talabalari 18 ta savolga javob berishdi: pedagogik innovatika boʻyicha 6 ta, innovatsion 

pedagogik texnologiya boʻyicha 5 ta, innovatsion faoliyat boʻyicha 3 ta, pedagogik yangiliklarni amalga 

oshirish boʻyicha 2 ta, har xil mavzuda 2 ta. Bitiruvchilar esa 34 ta savolga javob berishdi, bu savollarning 10 

tasi pedagogik innovatika boʻyicha, 5 tasi innovatsion pedagogik texnologiya boʻyicha, 7 tasi pedagogik-

innovatsion faoliyat boʻyicha, 9 tasi pedagogik yangiliklarni amalga oshirish boʻyicha va 3 tasi har xil 

mavzuda berildi. 

“Har xil mavzu” roʻyxatiga pedagogik sinovlar oʻtkazish, ularning natijalarni tahlil qilish, 

umumlashtirish va joriy qilish sohasida talabalarning amaliy tayyorgarligi darajasini aniqlash imkonini 

beradigan savollar kiritildi. Shunday qilib, bitiruvchilar uchun savollar majmuasiga birinchi kurslar uchun 

moʻljallangan 18 ta savol ham kiritildi, bu esa institutda oʻqish davomidagi innovatsion dunyoqarashning 

oʻzgarish darajasini oʻlchash va shakllantirilgan bilim va koʻnikmalarni qayd etish imkoniyatini berdi.  

Sinov oʻquv yilining oxirida, birinchi kurslar asosiy tayanch fanlar qatoriga kiruvchi “Pedagogik 

kasbga kirish”, “Pedagogika”, “Psixologiya” kurslarini, bitiruvchilar esa oʻquv rejasining hammasini 

yakunlagandan soʻng oʻtkazildi. Savollar turli murakkablikda tuzilgan edi. Toʻgʻri javob berish uchun 

quyidagilar talab qilinadi:  

1) oʻrganilgan materialdan foydalanish va takrorlash;  

2) pedagogik va ilmiy bilimlarni bogʻlay olish;  

3) oʻrganilayotgan innovatsiya obyektining pedagogikaga oidligi, texnologiyalanuvchanligi, 

tejamliligini tahlil qilish;  

4) dars paytida pedagogik yangiliklarni qoʻllash boʻyicha oʻzining metodik bilimlari va malakasini 

koʻrsatish.  

Har bir savollar varianti quyidagi mazmunga ega edi: 

1. Pedagogik innovatika. Pedagogik innovatika tarkibi, tuzilmasi va funksiyalari. Pedagogik 

innovatika predmeti. Pedagogik yangiliklarni qoʻllash. Innovatsion jarayonlarni boshqarish, yangiliklarni 

kiritish bosqichlari. Innovatsion jarayonlarni tizimlashtirish. Ilmiy-pedagogik bilimlar tizimida pedagogik 

innovatika. 

2. Innovatsion tajribani koʻchirish va uzatish. Innovatsion tajribaning mohiyati. Uning ilmiy 

asoslanganligi va amaliy ahamiyati. Ilmiy isbotini tekshirish. Koʻchirish imkoniyatlari tahlili. Innovatsion 

tajribaning ommaviy amaliyotga foydalanishga tayyorligi. 

3. Pedagogik yangiliklarni joriy qilish metodikasi. Sinov izlanishlari uchun koʻrsatmalar (nima 

maqsadida u amalga oshiriladi), maqsadning qoʻyilishi, amaldagi tizimning tahlili va qisqacha izohi, uning 

kamchiliklarini aniqlash, kelajakdagi holati modeli (ideal yakuniy mahsulot), avvalgi ikki unsurni taqqoslash 

natijasidagi ziddiyatlarni aniqlash. Pedagogik yangiliklarni pedagogikada qoʻllash sharoitlari. 
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Toʻgʻri javoblar qatoriga nazariy materiallar boʻyicha yaqqol anglangan, savol batafsil tushuntirilgan, 

uning tabiiy-ilmiy asoslari ochib berilgan, ta’rifi toʻgʻri boʻlgan javoblar kiritildi. Toʻliq va aniq boʻlmagan 

javoblarga nazariy materialni yoritishda toʻgʻri tushunmaslik yoki bilimning mustahkam emasligi tufayli kelib 

chiqqan sezilarsiz xatolarni oʻz ichiga olgan javoblar, notoʻgʻri javoblarga esa savolning asosiy qismini 

bilmasdan yoki tushunmasdan, ilmiy bilimlarning yoʻqligi natijasida berilgan javoblar kiritildi. Misol uchun 

“Innovatsiya va pedagogik yangilik orasida qanday farq bor?” savoliga uch xil toifadagi javoblarni keltiramiz. 

Toʻliq toʻgʻri javob: “Innovatsiya – bu tizim ichidagi oʻzgarish. Pedagogik innovatsiya deganda, 

pedagogik tizimga oʻquv-tarbiya jarayonining kechishi va natijalarini yaxshilash uchun kiritilgan yangiliklar 

tushuniladi. Pedagogik yangilik esa maqsadning takroran qoʻyilishi natijasida ilgari mavjud boʻlgan 

harakatlarning qaytadan yuzaga kelishi bilan bogʻliq ma’lum bir vaziyatda vujudga kelgan muayyan shaxs 

uchun yangi boʻlgan gʻoya hisoblanadi”. 

Toʻliq va aniq boʻlmagan javoblar: “Innovatsiya – pedagogik faoliyatni talab qilingan darajaga olib 

chiqishni ta’minlovchi pedagogik faoliyatni yangilash konsepsiyalari, yangiliklar esa moslashtirilgan, 

kengaytirilgan va qayta rasmiylashtirilgan gʻoya va harakatlar boʻlib, ular ma’lum muhitda va ma’lum vaqt 

davomida yanada dolzarb boʻladi”. 

Notoʻgʻri javob: “Innovatsiya – bu yangi ta’lim, yangiliklar esa ta’lim gʻoyalaridir”, bu ikki tushuncha 

ma’nosiga koʻra bir xil va hokazo. 

1-jadval. Talabalarning pedagogik innovatika savollariga javoblari 

Javoblar Javoblar soni, % 

I kurs IV kurs 

Toʻgʻri 

Toʻliq va aniq boʻlmagan 

Notoʻgʻri 

12 

61 

27 

8 

53 

39 

 

Jadvalda talabalar soʻrovi natijalari keltirilgan (oliy pedagogik ta’lim muassasalari birinchi kurslarining 

158 ta javobi, bitiruvchilarining 272 ta javobi).  

1-jadvaldan koʻrinib turibdiki, toʻgʻri javoblar soni unchalik koʻp emas (birinchi kurslarda 12 foiz, 

bitiruvchilarda 8 foiz). Birinchi kurslar uchun gʻoyalarni shakllantirish, yangiliklarni kiritish rejasini ishlab 

chiqish bilan bogʻliq savollar qiyinlik qildi. Bu haqiqatga toʻgʻri keladi, chunki maxsus ilmiy bosqichda 

“Pedagogik innovatika” kursi mavjud emas, “Ilmiy-pedagogik tadqiqotlar metodikasi” kursi esa toʻrtinchi 

semestr rejasiga kiritilgan.  

Birinchi kurslar yaqindagina asosiy fanlarni (“Pedagogika mutaxassisligiga kirish”, “Pedagogikaning 

umumiy asoslari”, “Umumiy psixologiya” va boshqalar) oʻrgangan boʻlsalar-da, soʻrov oʻtkazilganda 

koʻpchilik respondentlar tanish mavzular boʻyicha savollarga javob bera olishmadi. Masalan, “Pedagogik 

tizim unsurlarini ayting?”, “Modul asosida oʻqitishning texnologik jarayonini izohlab bering”, “Pedagogik 

texnologiya uchun nimalar xarakterli hisoblanadi?” savoli birinchi kurslarga koʻproq qiyinchilik tugʻdirdi. 

Qoʻyilgan savollarga keng innovatsion dunyoqarashga ega boʻlgan, fikrlash doirasi rivojlangan talabalar 

toʻgʻri javob berishdi. 

Bitiruvchilar oʻquv materiallarini oʻzlashtirish koeffitsiyenti miqdorini aniqlash, joriy qilingan 

yangiliklarning samaradorligini tahlil qilish, ularni amalga oshirish bosqichlari, innovatsion jarayonni amalga 

oshirishga qoʻyiladigan asosiy talablar, turli kurslarda qoʻllaniladigan yangi texnologiyalar tavsifi bilan 

bogʻliq savollarga javob berishga qiynalishdi.  

Respondentlar muammoli oʻqitish texnologiyasini yoritishda, individual va tabaqalashtirilgan oʻqitish 

texnologiyasini tushuntirishda, innovatsion jarayonlarni takomillashtirishning asosiy yoʻnalishlarini 

(uzluksizligi, egiluvchanligi, integrativligi, natijaviyligi va hokazolarni) izohlashda qoʻpol xatolarga yoʻl 

qoʻyishdi. Respondentlarning asosiy qismi “Amalga oshirish paytida tadqiqotning empirik metodlaridan 

foydalanilgan pedagogik tajriba-sinovlarga misol keltiring” topshirigʻi bajarishning uddasidan chiqa 

olishmadi. Toʻgʻri javob uchun ilmiy-pedagogik tadqiqot doirasidagi bilimlar talab qilingan edi. Soʻrov 

oʻtkazilgan barcha respondentlar ichida faqat uchtasi bu topshiriqni bajara oldi.  

Xulosa. Respondentlarning pedagogik innovatika nazariyasi boʻyicha javoblari pedagogik tadqiqot 

metodlarini qoʻllash doirasida bilimlar nazariy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham qonikarli ekanligini 

koʻrsatdi. Innovatsion oʻqitishning pedagogik mohiyatni tushuntirishda respondentlar orasida “jimlik” 

kuzatildi. Bularning barchasi ularning “Zamonaviy pedagogik texnologiyalar”, “Ilmiy-pedagogik tadqiqotlar 

metodikasi”, “Pedagogikani oʻqitish metodikasi”, “Pedagogik mahorat” kabi asosiy va kasbga 

yoʻnaltiriluvchi fanlar boʻyicha tayyorgarligi kuchsiz ekanligini koʻrsatdi. 
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GʻARB TA’LIM TIZIMIDA INTEGRATIV TAMOYILLARNING TATBIQI 
 

Mazkur maqolada integrativ ta’lim va uning tatbiqi yuzasidan Gʻarb mamlakatlarida olib borilgan 
tadqiqotlar borasida fikr yuritilgan boʻlib, integratsiyaga asoslangan maktablar va ularda olib borilgan ta’lim 
tizimi haqidagi mulohazalar oʻrin olgan.  

Kalit soʻzlar: Gʻarb, integrativ tamoyil, bosqich, AQSH, Germaniya, Rossiya, pedagoglar, ta’lim 
tizimi. 

В этой статье обсуждаются исследования, проведенные в западных странах по 
интегративному образованию и его применению, а также даются отзывы об интегрированных 
школах и системе образования в них. 

Ключевые слова: Запад, интегративный принцип, этап, США, Германия, Россия, учителя, 
система образования. 

This article discusses the studies carried out in Western countries on integrative education and its 
application, as well as provides feedback on integrated schools and the education system in them.  

Key words: West, integrative principle, stage, USA, Germany, Russia, teachers, education system. 
 
Kirish. “Integratsiya” atamasi ostida rivojlanayotgan innovatsiyalar va ularning ta’lim jarayoniga tatbiq 

etishga urinishlar keyingi yillarda ta’lim tizimida oʻzining samarali natijalarini berayotgani soha vakillariga 
ayon. Bu tushuncha Gʻarb davlatlaridan atama sifatida kirib kelib, turli sohalarda tatbiqi amalga oshirilib, 
tajribalarda “toblanib”, ta’lim tizmida oʻziga xos taraqqiyot bosqichlarini bosib oʻtgan. 

Asosiy qism. Ma’lumki, XVIII asrda ingliz olimi Spenser tomonidan kiritilgan “integratsiya” atamasi 
pedagogik jarayonda 1980-yillarda faollashdi. Pedagogikada integrativ tamoyilning rivojlanishi borasida 

O.P.Kubasov oʻzining “Ta’lim jarayonida integratsiya: mohiyati va xarakteristikasi” deb nomlangan 
maqolasida aniq koʻrsatib oʻtgan [1]. Integratsiya va uning ta’lim jarayonidagi oʻrni, paydo boʻlish shakli va 
rivojlanish shart-sharoitlariga asoslanib, 3 bosqichga boʻlinishini ta’kidlaydi.  

Birinchi bosqich. Ta’lim tizimiga integrativ yondashuv dastlab, 1920-1940-yillarda mehnat maktablari 
paydo boʻlishi bilan xarakterlanadi. 1899-yilda amerikalik filolog va pedagog Djon Dyu tomonidan “Maktab 
va Jamiyat” kitobida mehnat maktabining konsepsiyasida ishlab chiqilgan. 

Ikkinchi bosqich. Integrativlik ushbu rivojlanish bosqichida 1950-70-yillarni oʻz ichiga olib, fanlararo 
aloqadorlik didaktikaning bir tamoyili sifatida tushuniladi.  

Uchinchi bosqich. 1980-yillardan boshlab, hozirgi davrgacha. Bu davrlarni integratsiyaning 
fundamental bosqichi desak ham boʻladi. Bu bosqichda integrativ tamoyil oʻzining mukammalligiga erishgan, 
bu tushunchaning nazariy va amaliy qonuniyatlari mashhur pedagoglar tomonidan ishlab chiqilgan.  

Biz Gʻarbda integrativ ta’limotning paydo boʻlishi yuzasidan Syutkina Olga Viktorovnaning “Rossiya, 
Germaniya va AQSH davlatlarining ta’lim jarayonida fanlararo integratsiya: oʻtmish va zamonaviylik” 
mavzusida olib borilgan dissertatsiya tadqiqot ishiga tayangan holda yuqorida sanab oʻtilgan bosqichlarda 
integrativ yondashuvning rivojlanish bosqichlari haqida kengroq toʻxtalib oʻtmoqchimiz [3]. 

XIX asrning oxiri XX asr boshlarida AQSH va Germaniyada fanlararo ta’lim jarayoning dastlabki 
boshlangʻich davrida fanlarni toʻliq oʻqitilish diqqat markazida boʻlgan. Bu ilk bor Germaniyada I.F.Gerbart 
tomonidan pedagogikada tatbiq qilingan, soʻngra AQSHda ham joriy qilingan “gerbart izdoshlari”ning 
tajribasi samarali qoʻllanilgan.  

I.F.Gerbart tarix va adabiyot fanlariga urgʻu berib, asosan, ta’lim oluvchilarda odob-axloq sifatlarini 
tarbiyalashga diqqatni qaratadi. Keyinchalik I.F.Gerbart izdoshlari T.Siller, B.Reyn, K.Ker tomonidan tarix va 
din, qoʻl mehnati kabi fanlar atrofida ayniqsa, har xil turdagi mehnat ta’lim tizimi joriy qilingan.  

AQSHda esa XIX asr oxirida Gemaniyada boʻlganidek, adabiyot va tarix fanlaridan tashqari geografiya 
fani ham diqqat markazida boʻlgan.  

XX asr boshlarida esa AQSH ta’lim tizimida asosiy fanlardan din (G.Bernard), amaliy fanlar 
(Dj.F.Bobbit va b.) ijtimoiy va ilmiy-texnikaviy fanlar sinteziga ehtiyoj sezildi. Bunda Dj.Dyu, U.Kilpatrik 
kabi olimlar oʻz hissalarini qoʻshdi.  

Rossiyada esa XIX asrda dastlabki bosqich rus klassik pedagogi, Rossiyada ilmiy pedagogika va xalq 
maktabi asoschisi Konstantin Dmitriyevich Ushinskiyning obyektlararo aloqadorlik haqidagi nazariyasi bilan 
bogʻliq. Biroq, nazariyaning amaliy tatbigʻi XX asrda, Gemaniya va AQSH davlatlaridan koʻra kech 

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

18 

boshlandi. Rossiyada integratsiyaning rivojlanishining boshlangʻich nuqtasi Gerbertizm bilan emas, balki, 
K.D.Ushinskiyning obyektlar oʻrtasidagi aloqadorlikni nazariy oʻrganish bilan bogʻliq. 

AQSH va Rossiya uchun ikkinchi bosqichning oʻziga xosligi bu tabiiy-ilmiy fanlarga qiziqish ustun 
boʻlib, bunda innovatsiyalar uchun me’yoriy-huquqiy baza bor edi. Shuningdek, fanlararo aloqadorlik 
nazariyasi keng rivojlanib, integratsiyaga didaktikada tamoyil sifatida qarash shakllana boshlandi.  

AQSHda bu davrda matematika yoʻnalishiga alohida e’tibor berildi, 1970-yillarning oʻrtalariga kelib, 
fanlararo aloqadorlikda ta’lim jarayonini tashkil qilgan xususiy maktablar soni koʻpaydi.  

1950-70-yillarda Germaniyada tadqiqot hodisasi rivojlanishining ikkinchi bosqichida davlat sektoridagi 
tadqiqotlar yakka xususiyatga ega edi (fanlararo gʻoyani umumiy ta’lim konsepsiyasi bilan, kasb-hunar 
maktablarini isloh qilish bilan bogʻlash boʻyicha urinishlar boʻlgan). Germaniyadagi boshlangʻich ta’limda 
ular endi fanlararo aloqalarga e’tibor bermaganlar. Shu bilan birga, AQSHning pedagogik tajribasidan kelib 
chiqqan holda loyihalashtirish darsdan tashqari mashgʻulotlarda, ayniqsa, majburiy ta’limning yuqori 
bosqichlarida qoʻllanilgan.  

Zamonaviy uchinchi, fanlararo shakllanish bosqichi uchun integratsiya (XX asrning 80-yillari oʻrtalari 
- hozirgi kungacha) Rossiya, AQSH va Germaniya mamlakatlari uchun 80-yillarning oʻrtalarida boshlangan 
ijtimoiy tuzumning oʻzgarishi bilan tavsiflanadi. XX asr murakkab muammolarni hal qila oladigan 
mutaxassislarga ehtiyoj sezish va turli sohalardagi bilimlarni oʻzaro bogʻlash, bu davrning oʻziga xos jihati 
hisoblanadi. 

Umuman olganda, “integratsiya” tushunchasining ta’lim jarayoniga joriylanishi har bir bosqichda oʻziga 
xos yoʻlni, tajribani bosib oʻtib, koʻplab tadqiqotchilar tomonidan integratsiyaga oid tamoyillar ishlab 
chiqilgan. Tadqiqotlarda integratsiyaning oʻziga xos qirralari borasida nazariy fikrlar va amaliy koʻrsatmalar, 
tavsiyalar berilgan: 

Xususan, Yan Amos Komenskiy zamonaviy oʻqitish jarayoni asoschisi integrativ ta’limot haqida 
shunday deydi: “Olamda nima bogʻliqlikda boʻlsa, ana shu bogʻliqlik asosida oʻqitilishi lozim”. 

Predmetlararo aloqalarning didaktik ahamiyatini eng toʻliq psixologik-pedagogik asoslash 
K.D.Ushinskiy tomonidan berilgan. Uning fikricha, “Har qanday fanlar tomonidan yetkazilgan bilim va 
gʻoyalar dunyo va uning hayotining keng koʻrinishiga organik tarzda tuzilishi kerak”. 

Pedagogik jarayonga integratsiyani tatbiq qilishni ilk marta I.F.Gerbart boshlab berar ekan, 
oʻrganishning toʻrtta bosqichini ajratib koʻrsatadi: aniqlik, assotsiatsiya, tizim va metod. Agar Gerbartning 
dastlabki ikki bosqichi bilim olishga qaratilgan boʻlsa, oxirgi ikkitasi ilgari oʻrganilgan narsalarni muloqotga 
olib kirishga va “bilim uchun oʻziga xos koʻprik” qilishga chaqirilgan. Gerbartning ta’kidlashicha, “ruhiy 
muhit sohasi” hozirgi vaqt oʻrganilayotgan mavzular bilan bogʻliq holda erta oʻrganilgan bilimlarni takrorlash 
qobiliyatida namoyon boʻladi [3]. 

D.Lokkning integratsiya gʻoyasi ta’lim mazmunini belgilash bilan bogʻliq boʻlib, unda bir predmet 
boshqa mavzuning elementlari va faktlari bilan toʻldirilishi kerakligi ta’kidlangan. 

I.G. Pestalotsi esa katta didaktik materialdan foydalanib, ta’lim fanlarining oʻzaro bogʻliqliklarining 
xilma-xilligini ochib berdi. U quyidagi talabdan kelib chiqadi: “Ongingizga bir-biriga bogʻlangan oʻquv 
fanlarni keltiring va bu bogʻliqlik haqiqatdan ham tabiatda mavjud boʻlsin”. Pestalotsi bir obyektni 
boshqasidan ajratishning alohida xavfi borligini ham aytib oʻtadi. 

Belgiyalik pedagog-psixolog, shifokor Dekroli, Jan Ovidiy integrativ ta’lim haqida quyidagi fikrlarini 
bayon qiladi: “Men fanlar oʻrtasida aloqa oʻrnatishni, ularni bir markazda birlashtirishni maqsad qilganman. 
Bu markaz bola boʻlib, unda barcha bilmlar birlashadi va undan tarqaladi”. Dekroli olib borgan taqdqiqotlarida 
pedagogik jarayonning markazi - bola, uning ichki dunyosi, ehtiyojlari, qiziqishlari, qobiliyatlarini oʻrganish 
muhimligini ta’kidlaydi. Bolaning och qolishi, chanqashi, uyqusining kelishi, qoʻrquvi yoki gʻazablanishi, 
uning qanday kamchiliklari va fazilatlari borligi kabi sabablar tufayli muhim tamoyil maktab dasturining 
qiziqish markazlari doirasidagi konsentratsiyasida: “Bola va uning tanasi”, “Bola va olam” va boshqalarda 
oʻqituvchi yordamchi va maslahatchi rolini oʻynashini ta’kidlaydi [4]. 

Pedagogikada oʻziga xos qarashlarga ega boʻlgan faylasuf Jan Jak-Russo esa bola tarbiyasiga tabiiylikka 
koʻproq urgʻu beradi: “Ta’lim tabiatdan ajralmaydi. Oʻquv adabiyoti esa bola tuygʻularning tabiiy 
rivojlanishidan, haqiqiy dunyo quvonchlari bilan tanishishdan uzoqlashtiradi. Bolani oʻrgatish faqat shaxsiy 
tajriba orqali mumkin: tabiiy jarayonlarni vizual tekshirish, ularda shaxsiy ishtirok etish, tabiat va unda 
yashovchilari bilan bevosita oʻzaro munosabatdir” [5]. 

Fransiyalik mashhur pedagog, zamonaviy pedagogik ta’lim-tarbiya tarafdori va targʻibotchisi Frenе 
Selestеn esa bola tarbiyasda toʻgʻri yoʻnaltirgan tarbiya oʻz oldiga qoʻygan maqsadga erishishuvi yuzasidan 
tavsiyalar berib, integrativ ta’limot sirasiga kiruvchi ayrim qarashlarini quyidagicha bayon etadi:  

1. Intellekt insonning boshqa xususiyatlari bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan fikrlash qobiliyatidir. 
2. An’anaviy maktab haqiqiy hayot talablaridan uzoqda faqat mavhum fikrlash qobiliyatini 

rivojlantiradi. 
3. Bola oʻzining funksional hayotiy ehtiyojlarini qondiradigan mashgʻulotdan charchamaydi [6]. 
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Nemis pedagogi Gеоrg Kеrshеnshtеynеrning pedagogik nazariyasida integrativlikning qismlardan 
butunlik hosil qilishda muhim boʻlgan idrok va ijodkorlik tamoyili haqida fikr yuritiladi: Maktab bolalarning 
ikkita ehtiyojini qoniqtirishi zarur: idrok etish va ijod qilishdir [7]. 

Muhokamalar va natijalar. Shunday qilib, koʻplab tatqiqotchilarning olib borgan tadqiqotlari asosida 
maktab tizimi isloh qilindi va ta’lim tizmiga integrativ yondashuvga aohida e’tibor berildi. Ta’limda 
integratsiyaga asoslangan innovatsion jarayonlar XIX asr oxiri - XX asr boshlarida “yangi maktablar” sifatida 
paydo boʻlib, XX asr davomida rivojlandi. Xorijiy mamlakatlarda yaratilgan ana shunday maktablar haqida 
qisqacha toʻxtalamiz: 

• “Erkin maktab jamoalari” (Germaniya, G. Litz, P. Geheeb) - maktab-internatlar boʻlib, ularning 
hayotini tashkil etish bolaning erkin rivojlanishi va hamkorlik tamoyillariga asoslangan edi. 

• “School of working” (AQSH, J. Dyui) - bola oʻsishining asosiy impulslariga asoslangan oʻqitish 
va tarbiyalash: ijtimoiy (muloqot qilish istagi), konstruktiv (oʻyinda harakat qilish istagi), izlanish (bilishga va 
tushunishga chanqoqlik), eksperimental (oʻzini ifoda etish istagi). 

• “Valdorf maktabi” (Germaniya, R. Shtayner) qizgʻin ma’naviy faoliyat orqali bola shaxsini har 
tomonlama rivojlantirishni nazarda tutgan, oʻqitish va tarbiyalash har bir oʻquvchining individual yutuqlarini 
hisobga olgan holda bitta oʻqituvchi tomonidan amalga oshirilgan, asosiysi hissiy va estetik ta’lim va 
tarbiyaning yangi shakllarini izlash, tasavvur va fantaziyani uygʻotish. 

• “Ochiq maktablar” (Angliya) majburiy oʻquv rejalari, dasturlari, jadvali va nazoratisiz ta’limning 
individual xususiyatini tasdiqladi, oʻqitish va tarbiyaning moslashuvchan tizimiga ega, ta’limning asosiy shakli 
kashfiyotlar usulidir, maqsad jarayonlarni osonlashtirishdir. Bolaning atrofidagi dunyoni tushunishi va oʻzini 
namoyon qilishiga qaratilgan. Bunday maktablar tumanning madaniy-ma’rifiy markazlari hisoblangan. 

• “Erkin bolaning uyi” (Italiya, M. Montessori; markazlar hali ham koʻplab mamlakatlarda, shu 
jumladan Rossiyada mavjud). Asosiy gʻoyalar: umuminsoniy va diniy qadriyatlar axloqiy tarbiyaning asosi 
sifatida, tarbiyani bolalar tabiatining ichki impulslariga moslashtirish, oila va maktab birligiga asoslangan 
qulay muhitni yaratish, san’at va tabiat yordamida ta’lim " ochiq eshiklar" va erkinlik, hissiy idrok va oʻyin - 
oʻrganish asoslari [8]. 

Shuni ta’kidlash joizki, bolgariyalik olimlar tomonidan tabiiy-ilmiy bilimlami oʻz ichiga olgan, 10-12 
yoshli bolalarga moʻljallangan integratsiyalangan kursning yaratilganligi integrativ ta’limning rivojlanishida 
sezilarli hissa qoʻshdi.  

Muhimi, oʻqish, yozish va ogʻzaki nutq “nutq san’ati”ga, tarix, geografiya, fuqaroshunoslik, 
jamiyatshunoslik, fizika, kimyo, biologiya, astronomiya, tabiatshunoslik va shu kabilarga birlashtirilganligi 
diqqatga sazovor. Integratsiyaning bunday usulidan toʻliqsiz va toʻliq o ‘rta maktablarda qoʻllaniladi. 
AQSHdagi oʻrta maktablarning yuqori sinflarida fizika, kimyo, geografiya, geologiya, kristallografiya, 
tuproqshunoslik va shu kabilarni oʻz ichiga oluvchi “Yerni oʻrganish” fani kiritilgan. Chexiya, Slovakiyada 
ham shunday umumlashtiruvchi integratsiyalangan “Fuqaro tarbiyasi” deb nomlangan kurs yuqori sinflarda 
oʻz tadbiqini topgan [2]. 

Xulosa. Gʻarb davlatlari ta’lim tizimida, aynan pedagogik jarayonda integrativlikning turli xil 
koʻrinishlari amalda qoʻllanilib, oʻziga xos tajriba maktablari yaratilgan va ta’lim oluvchilarning yetarli 
darajada bilim olishida oʻziga xos tavsiyalar ishlab chiqilgan. Bu esa hozirgi davr ta’lim tizmining rivojlanishi, 
sifatli tashkil qilinishida ijobiy rol oʻynagan, desak ham boʻladi.  
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AXBOROTLI TA’LIM MUHITINI RAQAMLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA 

YECHIMLAR 
 
Maqolada taklif qilinayotgan tizim orqali kunduzgi ta’limni imitatsiya qilish, elektron ta’lim 

resurslarining sifatini nazorat qilish, interfaollikni oshirish, uzluksiz ta’limni ta’minlash va immanent 
kamchiliklar-formallashmagan bilimlarni uzatish, ta’limni ijtimoiylashtirish kabi muammolarini yechishga 
qaratilgan mulohaza, taklif va yondashuvlar ifoda etilgan. 

Kalit soʻzlar: axborot ta’lim muhiti, ta’limni raqamlashtirish, elektron ta’lim resurslarini baholash, 
immonentlik, ta’limni ijtimoiylashtirish, ta’limni individuallashtirish, integrallashgan intellekt. 

В работе излагаются подходы, предложения, точки знания и способы решения на основе 
предлагаемой системы проблем имитации дневного образования, контроль качества электронно-
образовательных ресурсов, повышения интерактивности, обеспечения непрерывного образования, а 
также имманентные недостатки-передача неформализованных знаний, социализация образования и 
т.п. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, цифровизация образования, оценка 
электронных образовательных ресурсов, имманентность, социализация образования, 
индивидуализация образования, интегрированный интеллект. 

The article presents feedback, suggestions and approaches aimed at solving the problems of imitating 
full-time education through the proposed system, quality control of e-learning resources, increasing 
interactivity, ensuring continuing education and transfer of immanent deficiencies-informal knowledge, 
socialization of education. 

Key words: information learning environment, digitization of education, evaluation of e-learning 
resources, immanence, socialization of education, individualization of education, integrated intelligence. 

 
Kirish. Ta’limdagi raqamli texnologiyalar yangi imkoniyatlarni ochib berishi inkor qilib boʻlmas 

voqelikdir: qulay vaqtda ta’lim olish, uzluksiz ta’lim, individual ta’lim marshrutini, ya’ni yoʻl xaritasini 
loyihalash, elektron resurslari iste’molchisidan uni yaratuvchisiga aylantirish kabidir. Ma’lumki, ta’limni 
axborotlashtirish uni yangi pogʻonaga koʻtarish uchun baza boʻlib xizmat qiladi, raqamlashtirish esa, mehnat 
bozorida talabi kafolatlangan mutaxassislarni tayyorlashga yoʻnaltirilgan boʻlib, elektron oʻqitish tizimi 
yordamida uzluksiz ta’limni ta’minlashga moʻljallangan.  

Asosiy qism. Muammoga oid soʻnggi nashrlarni [1,5; 8, 10] tahlil qilib axborotlashtirishning texnik 
ta’minoti va xizmat koʻrsatish bosqichi tugallanayotganligini ta’kidlash mumkin, chunki ta’lim 
muassasalarining barcha qatlamlari kompyuter jihozlari bilan ta’minlangan boʻlib, barcha pedagog-xodimlar 
axborot texnologiyalarini qoʻllash boʻyicha tayyorlov va qayta tayyorlov kurslaridan oʻtib boʻlishdi. Lekin, 
ta’limda axborot texnologiyalarini qoʻllashning asosiy yoʻnalishlari:  

- turli xil maqsadlarga moʻljallangan pedagogik dasturlarni ishlab chiqish; 
- oʻquv jarayoniga moʻljallangan Web-sahifalarni yaratish; 
- metodik va didaktik ta’minotni ishlab chiqish; 
- real obyektlarni boshqarish; 
- virtual modellar bilan kompyuterli tajribalarni tashkillashtirish va oʻtkazish; 
- maqsadga yoʻnaltirilgan axborotlarni qidirish kabilar hamon dolzarb boʻlib qolmoqda. 
Yaqin kelajakni ta’lim muhitini raqamlashtirish bilan bogʻliq jiddiy oʻzgarishlar kutmoqda [1, 2]. 

Elektron ta’lim tizimi yangi imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqaradi. Imkoniyatlarning asosiylari 
sifatida: ta’limning ommaviyligini ta’minlash muammosining yechilishi, ta’lim shaklini tanlash 
imkoniyatining kengayishi, bilimlarni uzatish vositalarining koʻpayishi va hk.larni keltirish mumkin. Elektron 
ta’lim tizimi muammolarini esa ikkita sinfga ajratish mumkin: joriy va immanent. Joriy muammolarga 
kunduzgi ta’limni imitatsiya qilish, ta’lim mahsulotlari sifatining nazorati yetarli emasligi, interfaollikning past 

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

21 

darajasi, kompetentlikning primitivizatsiyalashganliklari kirsa, elektron ta’lim tizimining jiddiy immanent 
kamchiliklariga noravshan bilimlarni uzatish va ijtimoiylashtirish muammolari kiradi. 

Demak, izlanishlarning diqqat markazi ushbu muammolarning yechimini topishga, ya’ni ta’lim 
jarayonini raqamlashtiruvchi tizimlarda integrallashgan intellekt usul va modellarini ishlab chiqish va joriy 
qilishga qaratilishi lozim [5]. Umuman olganda, raqamlashtirilgan ta’lim tizimi axborot resurslari, 
telekommunikatsiya, boshqarish tizimi kabilarni oʻz ichiga oladi va ularning oʻzaro informatsion 
bogʻlanishlari quyidagi umumlashgan sxema shaklida ifodalanishi mumkin [2]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-rasm. Raqamli ta’lim tizimi 

Lekin, raqamli muhit pedagogdan oʻquvchilar bilan ishlashda oʻzgacha dunyoqarash va yondashuvni 
talab qiladi. Pedagog nafaqat bilim manbai, balki raqamli olam boʻylab yetaklovchi ham boʻlishi lozim. 

Yuqorida qayd qilinganlardan kelib chiqib axborot ta’lim muhitini raqamlashtirishdagi izlanishlarda eng 
soʻngi, ilgʻor yondashuv va qarashlarni inobatga olish zarur. 

Hozirgi vaqtda ta’lim muassasalaridagi oʻquv jarayoni bilan raqamli ta’limning tizimli integratsiyasi va 
ular orasidagi axborot ta’lim muhitini shakllantirish tamoyillari yetarli darajada ishlab chiqilmagan, masalan, 
ta’lim-tarbiya jarayonida AKTdan keng foydalanishning va bu orqali boʻlajak mutaxassislarni tayyorlashning 
axborot ta’lim muhitini yaratish borasida mukammal ilmiy ishlanma yoki ilmiy-uslubiy majmua tayyorlangan 
emas. 

Muhokamalar va natijalar. Qayd qilingan mulohaza va tahlillarga asoslanib axborot ta’lim muhitiga 
ta’rif beradigan boʻlsak – u madaniy-ma’rifiy, intellektual, dasturiy-metodik, tashkiliy va texnik ta’minotlarni 
jamlovchi ochiq tizimdan iborat boʻlishi kerak. Axborot ta’lim muhiti – bu dasturiy-kommunikatsion muhitdan 
iborat boʻlib, u ixtiyoriy sondagi ta’lim muassasalarining ta’lim darajasi va kasbiy jihatdan ixtisoslashuvidan 
qat’iy nazar ularning axborotli ta’minoti va “Internet” muhitidagi dalillar bilan asoslangan oʻquv jarayonini 
olib borishning yaxlit texnologik vositalarini ta’minlaydi [3, 4] va uning umumtizimiy resurslar terminidagi 
shakli quyidagichadir. 

ATM – odam-mashina rejimida ishlovchi ochiq tizim boʻlib unga uzluksiz ta’lim tizimi uchun 
mutaxassislar tayyorlashni takomillashtirish vazifasi yuklatiladi. Bu funksiyani muloqotli texnik-dasturiy 

tizim (MTDT) yordamida amalga oshirish mumkin. MTDTning komponentlar toʻplamini 𝑉𝑘 bilan va 

tizimdagi munosabatlarni esa 𝑉0 bilan belgilaylik. Bular asosidagi MTDT yaratish uchun tuziladigan 

maqsadlar majmuasini (ketma-ketligi majmuasini) 𝐹𝑒 deb belgilaylik. U holda MTDT ni umumiy koʻrinishda 
quyidagicha tasvirlash mumkin: 

𝐴𝑡
𝑚 = {𝑉о, {𝑉𝑘, 𝐹𝑒}}. 

Bu yerda 𝐴𝑡
𝑚 – АТМ. 
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2-rasm. ATM ning umumtizimiy resurslari 

MTDT ning komponentalari quyidagicha ifodalanadi: 

• 𝑉𝑚
𝑘 – MTDT uchun modelli AR; 

• 𝑉𝑑
𝑘 – MTDT uchun dasturiy AR; 

• 𝑉𝑡
𝑘 – MTDT uchun texnik AR; 

• 𝑉𝑒
𝑘 – MTDT uchun elektron kutubxona fondi; 

• 𝑉𝑜′𝑚
𝑘  – MTDT uchun oʻquv-metodik AR; 

• 𝑉𝑖𝑎
𝑘  – MTDT uchun ijodiy anjumanlar xulosasi va tavsiyasi asosida shakllangan AR; 

• 𝑉𝑖𝑚
𝑘  – MTDT uchun qaralayotgan yoʻnalish boʻyicha intellektual mulkka asoslangan va 

shakllantirilgan AR. 
MTDT ning umumiy koʻrinishidagi 𝐹𝑒 – tizimning maqsadlar majmuasini modellar va amaliy dasturlar 

majmuasi tashkil etadi. Bunda albatta MTDT ning boshqa komponentlari ishtiroki inkor etilmaydi. Bulardan 
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tashqari MTDT uchun tashqi va ichki munosabatlarga e’tibor berilishi ham ta’lim tizimi uchun yaratilayotgan 
ATMning samarali shakllanishiga mustahkam asos boʻladi. 

Agar shartli ravishda umumiy informasion munosabatlar majmuasi - 𝑅𝑚
𝑚ni oʻzaro bogʻliq boʻlgan ikkita 

𝑅𝑚
𝑖  – ichki va 𝑅𝑚

𝑡  – tashqi munosabatlar majmuasi bilan belgilasak 𝑅𝑚
𝑚 = 𝑅𝑚

𝑖 ∪ 𝑅𝑚
𝑡 (𝑅𝑚

𝑖 𝜖𝑅𝑚
𝑚 , 𝑅𝑚

𝑡 𝜖𝑅𝑚
𝑚)larga 

ega boʻlamiz. Demak, ATMni shakllantirishda MTDTga yuklatilgan vazifalar toʻliq bajarilishi uchun ichki va 
tashqi ta’sirlar inobatga olinishi lozim. 

Kiritilgan belgilashlar asosida ATMning umumiy koʻrinishi 

𝐴𝑚
𝑡 = {{𝑉о, {{𝑉𝑚

𝑘 } ∪ {𝑉𝑑
𝑘 } ∪ {𝑉𝑡

𝑘} ∪ {𝑉𝑒
𝑘} ∪ {𝑉𝑜′𝑚

𝑘 } ∪ {𝑉𝑖𝑎
𝑘 } ∪ {𝑉𝑖𝑚

𝑘 }} , 𝐹е} kabi ifodalanadi. Uning 

tashkiliy-tuzilmaviy shakli quyidagicha boʻladi (3-shakl): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-rasm. ATMning umumiy koʻrinishi 

Mulohazalardan koʻrinib turibdiki ATM hududiy tarqoq tarmoqlardan (qism tizimlardan) iborat boʻlib, 
uning asosiy maqsadi quyidagi talablar asosida amalga oshirilgan: 

• ATM muayyan oʻquv muassasasining shakllanishidagi oʻquv metodik ta’minotlari, oʻquv jarayonini 
tashkillashtirish va yuritishga bogʻliq boʻlmagan holda oʻzining iqtisodiy siyosatini yurita olishi imkoniyatini 
yaratish; 

• oʻquv jarayonini borishini rasmiylashtirilishini e’tiborga olgan holda ta’limning barcha bosqichlariga 
joriy etishni ta’minlovchi ixtiyoriy oʻquv muassasa uchun namunali servis xizmati majmuasini tayyorlash; 

• ATMga kiruvchi ixtiyoriy oʻquv muassasasidagi foydalanuvchini maksimal darajada axborot bilan 
ta’minlash imkoniyatini beruvchi axborot va boshqa resurslarning (zaxiralarning) roʻyxatini (menyusini) 
tuzish jarayonini avtomatlashtirish; 

• ish joyi qayerdaligidan qat’iy nazar ixtiyoriy ilmiy va pedagogik kadrlarga ATM boʻyicha kasbiy 
munosabatni amalga oshirish imkonini yaratish; 

• ATM boʻyicha statistik va boshqa dinamik ma’lumotlarni ham tasvirlash hamda ularni yigʻishni 
avtomatlashtirish; 

• ATMning monitoringini ta’minlash, undagi taklif va mulohazalar yigʻish hamda takomillashtirish 
mexanizmlarini yaratish; 

• ATMning funksional vazifalarini bajarilishini nazorat qilish va uning monitoringini hisobga olish, 
ilmiy-uslubiy markazni tashkil etish va uning faoliyatini optimallashtirishni hisobga olib professor-
oʻqituvchilar tarkibini tashkil etish; 

• ATMning funksional vazifasini bajarishni takomillashtirishga muntazam ravishda ma’lumotlar 
bazalari (MB)ni tayyorlab borish.  
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Ma’lumki, har qanday texnologik jarayondan ta’lim jarayonida foydalanishda, albatta, uning oʻziga xos 
xususiyatlarini e’tiborga olishga toʻgʻri keladi, chunki ta’lim tizimi ham oʻziga xos dinamik tizim boʻlib, u 
jamiyat va davlat taraqqiyotidagi ilmiy-texnik rivojlanishni oʻzida aks ettirmogʻi lozim. 

ATMni shakllantirishdagi zaruriy jihatlar [3, 5]da ishlab chiqilgan boʻlib, ular: 
1. ATMni tashkil etish tamoyillari. 
2. Axborot zaxiralarini shakllantirish. 
3. ATMni qoʻllab-quvvatlash va rivojlantirish vositalari. 
4. ATMning axborot resurslari. 
5. ATMni tashkillashtirishning tashkiliy-tuzilmaviy strukturasi. 
6. ATMning umumiy shakllaridan iborat. 
Bu yerda ta’lim sifatini nazorat qilish darajasini oshirish maqsadida [6, 8] keltirilgan elektron ta’lim 

resurslarini baholash modulidan, immanent kamchiliklarni bartaraf etish uchun esa [5] keltirilgan 
integrallashgan intellekt yondashuvini joriy qilish usul va modellardan foydalanilgan. 

Xulosa. Shunday qilib, ta’lim tizimini raqamlashtirish jarayonini takomillashtirishga qaratilgan 
izlanishlardan kelib chiqib, quyidagilarni xulosa qilish mumkin: 

- elektron ta’lim resurslarining sifatini real vaqt rejimida baholash va nazorat qilish, adaptiv modellar 
moduli orqali amalga oshirilishi koʻzda tutilgan. Bu orqali esa pedagog kadrlarning elektron ishlanmalarini 
takomillashtirib borishi darajasini kuzatish imkoniyati tugʻiladi, ya’ni ta’lim sifatining asosiy oʻsish 
koʻrsatgichlaridan birining dinamikasi nazorat qilinadi; 

-  kichik mutaxassislarni tayyorlashda ham axborotli ta’lim muhitidan foydalanib ta’lim berishi ushbu 
jarayonning mukammal oʻquv-uslubiy ta’minotini yaratishni kafolatlaydi, ya’ni koʻrish va eshitish xotiralarini 
mutanosib ravishda faollashtirish orqali ta’lim texnologiyasining didaktik imkoniyatlari oshiriladi; 

- ushbu tizimda kichik mutaxassislarni tayyorlashning muhitini yaratishdagi yoʻl xaritasini 
shakllantirish, bosh ATMda gipermatn, giperkoʻrsatgich va ularga oid tasvir, kod nomi, elementlarini kiritish 
va ularni bogʻlash HTML – gipermatn tahrirlagichdan foydalanib erishiladi. Bunday imkoniyat ta’limni 
individuallashtirib uning sifatini oshirishga va iqtidorlarni erta aniqlab, qoloqlikka barham berishga xizmat 
qiladi; 

- ATMni raqamlashtirish orqali, an’anaviy oʻqitish usullarining ijobiy tomonlari va pedagogning 
immanent qobiliyatlarini, ya’ni ularning oʻzlariga xos hissiyotlari orqali orttirgan formallashmagan bilimlarini 
integrallashgan intellekt metodikasida birlashtirib masofadan oʻqitish imkoniyatiga erishiladi.  
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ОNА TINI OʻQITISH MЕTОDIKАSI FАNIDAN TALABALARNING BILIMINI 

BAHOLASHDA KRЕDIT-MОDUL TIZIMINING AFZALLIKLARI  
 

Mаqоlаdа оliy tаlim muаssаsаlаrdа krеdit-mоdul tizimidа fаnlаrni oʻqitishdа uning sifаti vа 

sаmаrаdоrligini оshirishning shakl va vositalari yoritilgаn. Hоzirgi dаvrdа оliy tа’lim muаssаsаlаridа 

oʻqitishning pеdаgоgik tехnоlоgiyalаrigа аsоslаngаn mаsоfаviy vа mustаqil oʻqitish tizimlаrining tа’lim 

sifаtigа ахbоrоt tехnоlоgiyalаr оrqаli oʻqitilishi bilаn chаmbаrchаs bog’liqligi koʻrib oʻtilgаn. 

Tаyanch soʻzlаr: Оliy tа’lim tizimi, mаsоfаviy tа’lim, krеdit mоdul tizimi, pеdаgоgik tехnоlоgiyalаr, 

mustаqil tа’lim, tа’lim sifаti, tа’lim sаmаrаdоrligi, оnа tili oʻqitish mеtоdikаsi, оnа tili oʻqitish mеtоdikаsi 

muаmmоsi. 

В статье рассматривается дистанционное и самостоятельное обучение как основа повышения 

качества и эффективности преподавания дисциплин в кредитно-модульной системе в высших 

учебных заведениях. В настоящее время считается, что дистанционные и самостоятельные системы 

образования, основанные на педагогических технологиях преподавания в высших учебных заведениях, 

вошли в качество образования через информационные технологии и тесно переплетены с ним. Он 

посвящен проблеме обучения родному языку в системе высшего образования на основе кредитно-

модульной системы. 

Ключевые слова: Проблемы системы высшего образования, дистанционное образование, 

кредитно-модульная система, педагогические технологии, самостоятельное образование, качество 

образования, эффективность обучения, методика обучения родному языку, методика обучения 

родному языку. 

The article considers distance and independent learning as a basis for improving the quality and 

effectiveness of teaching disciplines in the credit-modular system in higher educational institutions. Currently, 

it is believed that distance and independent education systems based on pedagogical technologies of teaching 

in higher educational institutions have entered the quality of education through information technology and 

are closely intertwined with it. It is devoted to the problem of teaching the native language in the higher 

education system on the basis of a credit-modular system. 

Keywords: Problems of the higher education system, distance education, credit-modular system, 

pedagogical technologies, independent education, quality of education, learning efficiency, methods of 

teaching the native language, methods of teaching the native language. 

Insоniyat XX аsr nihоyasidа bir turkum muаmmоlаrgа duch kеldiki, ulаr bеvоsitа ахbоrоt 

tеlеkоmmunikаtsiya sоhаsidаgi jiddiy oʻzgаrishlаr, хususаn, ахbоrоt tехnоlоgiyalаrining jаdаl sur’аtlаr bilаn 

rivоjlаnishigа bоg’liq. Tа’lim, ishlаb chiqаrishning turli jаbhаlаrigа yangi ахbоrоt kоmmunikаtsiya vоsitаlаri 

kirib kеlа bоshlаdi. Intеrnеt glоbаl kоmpyutеr tаrmоg’ini rivоjlаnishi butun dunyo tа’lim tizimini 

tаkоmillаshtirishning yangi yoʻnаlishlаrining оchilishigа hamda tехnоlоgiyalаrni jоriy qilinishigа sаbаb 

boʻlmоqdа. Bu vоqеlik, oʻquv muаssаsаlаrining tехnik tа’minоtini kеskin oʻzgаrishini, dunyoviy ахbоrоt 

rеsurslаrgа kеng yoʻl оchilishi oʻqitishning yangi shаkl vа usullаr idаn fоydаlаnish zаrurаtini kеltirib chiqаrdi.           

  Zаmоnаviy ахbоrоt vа kоmmunikаsiya tехnоlоgiyalаri vоsitаlаrini tа’lim jаrаyonigа kirib kеlishi 

аn’аnаviy oʻqitish usullаrigа qoʻshimchа rаvishdа yangi oʻqitish shаkli - mаsоfаviy oʻqitish yarаtilishigа оmil 

boʻldi. Mаsоfаdаn oʻqitish dаvr tаlаbigа аylаnib tа’lim tizimini rivоjigа аsоs boʻldi. Mаsоfаviy tа’limdа tа’lim 

оluvchi vа oʻqituvchi fаzоviy bir-biridаn аjrаlgаn hоldа oʻzаrо mахsus yarаtilgаn oʻquv kurslаri, nаzоrаt 

shаkllаri, elеktrоn аlоqа vа Intеrnеtning bоshqа tехnоlоgiyalаri yordаmidа dоimiy mulоqоtdа boʻlаdilаr. 

Intеrnеt tехnоlоgiyasini qoʻllаshgа аsоslаngаn mаsоfаviy oʻqitish jаhоn ахbоrоt tа’lim tаrmоg’igа kirish 

imkоnini bеrаdi.  

Hоzirgi vаqtdа оliy tа’lim muаssаsаlаridа mаsоfаviy tа’limni jоriy etish kоrоnаvirusning kirib kеlishi 

vа tаrqаlishining оldini оlish yuzаsidаn chоrа-tаdbirlаr tаyyorlаsh boʻyichа rеspublikа mахsus kоmissiya 

yig’ilishining 11-sоn bаyоnidа kеltirilgаn tоpshiriqlаrni ijrоsini tа’minlаsh mаqsаdidа 2020-yil 27- mаrtdа 

233-sоnli buyruq chiqаrildi[1]. Ungа аsоsаn mаsоfаviy tа’lim plаtfоrmаsini yarаtish lоzim. Ya’ni mаsоfаdаn 

oʻqitish tizimini yarаtish kеrаk. Mаsоfаviy tа’limni аmаlgа оshirishdа shu sоhа boʻyichа mаlаkаli mutахаssis, 

yеtаrli mоddiy tехnik bаzа vа intеrnеt tizimi (tеlеfоn, tеlеgrаm, smаtfоn...) kоmpyutеr tаlаb dаrаjаsidа boʻlishi 

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

26 

lоzim. Bir qаnchа оliy oʻquv yurtlаri tа’lim tizimini 2020-2021 oʻquv yilidan krеdit-mоdul tizimidа аmаlgа 

оshirаdi. Bu tizimning аsоsini mаsоfаviy vа mustаqil oʻqitish tаshkil qilаdi. Mаsоfаviy oʻqitishning turli 

shаkillаridаn (оnlаyn, vеbnеt, vеbinаr, e-learning, dаsturlаri vа sh.k.) ibоrаt koʻrinishlаrdа аmаlgа оshirish 

mumkin.  

Krеdit-mоdul tizimi – bu tа’limni tаshkil etish jаrаyoni boʻlib, oʻqitishning mоdul tехnоlоgiyalаri 

jаmlаnmаsi vа krеdit oʻlchоvi аsоsidа bаhоlаsh mоdеli hisоblаnаdi. Krеdit-mоdul tаmоyilidа ikkitа аsоsiy 

mаsаlаgа аhаmiyat bеrilаdi: 

tаlаbаlаrning mustаqil ishlаshini tа’minlаsh; 

tаlаbаlаr bilimini kredit-modul аsоsidа bаhоlаsh [2]. 

Mаsоfаviy oʻqitish bаrchа tа’lim оlish istаgi boʻlgаnlаrgа oʻz mаlаkаsini uzluksiz оshirish imkоnini 

yarаtаdi. Bundаy oʻqitish jаrаyonidа tа’lim оluvchi intеrаktiv rеjimdа mustаqil oʻquv-uslubiy mаtеriаllаrni 

oʻzlаshtirаdi, nаzоrаtdаn oʻtаdi, oʻqituvchining bеvоsitа rаhbаrligidа nаzоrаt ishlаrini bаjаrаdi vа guruhdаgi 

bоshqа «vеrtikаl oʻquv guruhi» tа’lim оluvchilаri bilаn mulоqоtdа boʻlаdi. Mаsоfаviy oʻqitishdа turli хil 

ахbоrоt vа kоmmunikаtsiya tехnоlоgiyalаridаn fоydаlаnilаdi. Mаsаlаn, аn’аnаviy bоsmа usuligа аsоslаngаn 

oʻqitish vоsitаlаri (oʻquv qoʻllаnmа, dаrsliklаr) tаlаbаlаrni yangi mаtеriаl bilаn tаnishtirishgа аsоslаnsа, 

intеrаktiv аudiо vа vidео kоnfеrеnsiyalаr mа’lum vаqt оrаsidа oʻzаrо mulоqоtdа boʻlishgа, еlеktrоn pоchtа 

toʻg’ri vа tеskаri аlоqа oʻrnаtishgа, ya’ni хаbаrlаrni joʻnаtish vа qаbul qilishgа moʻljаllаngаn.  

“Оliy tа’lim muаssаsаlаridа oʻquv jаrаyonigа krеdit-mоdul tizimini jоriy etish tаrtibi toʻg’risidа”gi 

me’yoriy hujjаtlаridа mаmlаkаtimiz оliy tа’lim tizimigа tа’limning jаhоn tаn оlgаn mukаmmаl oʻlchоv 

birligini  оlib kirish, оliy tа’lim oʻquv dаsturlаridа muvоzаnаt vа mе’yor pаydо boʻlishi, оliy tа’lim 

muаssаsаlаridа oʻqish jаrаyonining shаffоflаshishi, oʻquv dаsturlаrining iqtisоdiyot, mеhnаt bоzоri vа 

tаlаbаlаr ehtiyojlаri аsоsidа shаkllаnishi, dаrslаrning sifаti yaхshilаnishi vа nihоyat hаr bir tаlаbа mа’lum 

mа’nоdа oʻzining mustаqil oʻquv dаsturigа egа boʻlishi kаbi mаsаlаlаrgа qаrаtilgаn tаdqiqоtlаrini kеltirib oʻtish 

oʻrinli [3]. 

Mustаqil tа’limining аsоsiy vаzifаsi tаlаbаlаr mustаqil rаvishdа mа’lumоtlаr tоpish usuli bilаn bilim 

оlishni rivоjlаntirish, oʻquv jаrаyonigа ijоdiy yondаshishgа fаоl kizikishni shаkllаntirishdаn ibоrаt. Tаlаbаlаr 

mustаqil rаvishdа kurs ishlаri, kurs lоyihаsi, bitiruv mаlаkаviy ishi vа mаgistrlik dissеrtаtsiyalаrini 

tаyyorlаyotgаnlаridа qoʻyilgаn muаmmоlаrni chuqur tаhlil kilib, oʻzlаrining mustаqil аsоslаngаn fikr vа 

хulоsаlаrini chiqаrishlаri kеrаk. Mustаqil tа’limning sаmаrаli boʻlishi uchun qoʻyidаgi usul vа vоsitаlаrdаn 

fоydаlаnish mаqsаdgа muvоfiq: klаstеr, suхbаt, bаhs, tоifаlаsh jаdvаli, pinbоrd, insеrt, «Bilаmаn, bilishni 

хоhlаymаn, bilib оldim» jаdvаli, T-jаdvаl, Vеnn diаgrаmmаsi, «Nimа uchun?», bаliq skеlеti vа bоshqаlаr[4]. 

Mаsоfаviy oʻqitish - oʻzаrо mа’lum bir mаsоfаdа Intеrnеt tехnоlоgiya yoki bоshqа intеrаktiv usullаr 

vа bаrchа oʻquv jаrаyonlаri kоmpоnеntlаri - mаqsаd, mаzmun, mеtоd, tаshkiliy shаkllаr vа oʻqitish usullаrigа 

аsоslаngаn tа’lim оluvchi vа oʻqituvchi oʻrtаsidаgi munоsаbаt. Mаsоfаviy oʻqitish tizimi - mаsоfаviy oʻqitish 

shаrtlаri аsоsidа tаshkil etilаdigаn oʻqitish tizimi. Bаrchа tа’lim tizimlаri singаri mаsоfаviy oʻqitish tizimi 

oʻzining tаrkibiy mаqsаdi, mаzmuni, usullаri, vоsitаlаri vа tаshkiliy shаkllаrigа еgа. Mаsоfаviy oʻqitishning 

pеdаgоgik tехnоlоgiyalаri - tаnlаngаn oʻqitish kоnsеpsiyasigа аsоslаngаn mаsоfаviy tа’limning oʻquv-

tаrbiyaviy jаrаyonini tа’minlоvchi oʻqitish mеtоdi vа uslublаr mаjmuаsi 

 Аynаn, оnа tili sоhаlаrini oʻqitishgа bu tizimni tаdbiq etish nimа uchun kеrаk?  

Hаmmizgа mа’lumki, оnа tili sоhаlаrini oʻrgаtuvchi fаnlаr kuchli fikr vа tаfаkkurni tаlаb etаdi. Bu 

fаnlаrni oʻqitish vа oʻrgаnish uchun ОTMlаridа krеdit-mоdul tizimini tаdbiq etish tа’lim sаmаrаdоrligini 

sеzilаrli dаrаjаdа оshirаdi, оnа tiligi аmаlyotgа qoʻllаsh uchun zаmin yarаtаdi. Krеdit –mоdul tizimigа oʻtish 

оnа tili sоhаsidаgi tаlаbаlаrgа qаndаy imtiyozlаr bеrаdi: birinchidаn, аkаdеmik mоbillik- tаlаbаlаr krеditlаrini 

sаqlаgаn hоldа, istаlgаn mоs оliygоhgа oʻqishni qiyinchiliklаrsiz koʻchirib oʻtishlаri mumkin boʻlаdi. 

Ikkinchidаn, tаlаbаlаrgа oʻqituvchini tаnlаsh erkinligi bеrilаdi. Bu оrqаli, oʻqituvchi vа tаlаbа oʻrtаsidа 

аkаdеmik mulоqоt tа’minlаnаdi. Uchinchidаn, tаlаbаlаr oʻz istаklаridаn kеlib chiqqаn hоldа, fаnlаrni tаnlаsh 

imkоniyatigа egа boʻlаdi. Аlbаttа, bu oʻrindа mаjburiy oʻrgаnilishi lоzim boʻlgаn (mutахаssis) fаnlаr hаm bоr, 

аmmо tаlаbа mustаqil tаnlоv fаnlаrini bеlgilаy оlаdi. Оnа tili sоhаsidаgi tаlаbаlаr uchun bu аyni muddао. 

Toʻrtinchidаn, tаlаbаlаrgа tа’lim dаsturini mustаqil shаkllаntirish imkоniyatini yarаtish vа qoʻyilаdigаn 

bаhоlаrning оshkоrаligini tа’minlаsh yoʻlgа qoʻyilаdi. Bu esа, oʻz - oʻzidаn tа’lim tizimidаgi kоrrupsiyani 

bаrhаm tоpishini tа’minlаydi. Аmаldаgi oʻqitish tizimidаn fаrqli oʻlаrоq, krеdit tizimidа mаjburiy fаnlаrdаn 

tаshqаri tаnlоv fаnlаri hаmdа tаlаbаning shахsiy dаrs jаdvаli boʻlаdi. Tаlаbаlаr oʻqishdаn hаydаlmаydi yoki 

kursdаn kursgа qоlmаydi. Qаysi fаndаn bеlgilаngаn krеditlаrni yig’оlmаsа, oʻshа fаnning oʻzidаn qаytа oʻqish 

vа qаytа imtihоn boʻlаdi, хоlоs. Qаytа oʻqish – bu birinchi dаrsdаn tо охirgi dаrsgаchа oʻtilgаn mа’ruzа, 

lаbаrаtоriya vа аmаliy mаshg’ulоtlаrni oʻz ichigа оlаdi. Qаytа oʻqish pullik. Uning krеdit summаsi kоntrаkt 

summаsidаn kеlib chiqib hisоblаnаdi. Оliy mа’lumоt оlingаnligi toʻg’risidаgi diplоm esа, bеlgilаngаn krеditlаr 

yig’ilgаndаn soʻngginа bеrilаdi. Sеmеstr yakunidа tаlаbаlаr bаhоsining    50 %ini fаn oʻqituvchisi, 50 %ini 
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ОTM rаhbаriyati qoʻyadi. Ya’ni, bir sеmеstr dаvоmidа оrаliq nаzоrаt, uygа vаzifаlаr vа аmаliy mаshg’ulоt 

(lаbаrаtоriya) ishlаrini prоfеssоr – oʻqituvchilаr bаhоlаydi. Yakuniy nаzоrаt ОTM rаhbаriyati tоmоnidаn 

оlinаdi. Undа oʻqituvchi – prоfеssоr ishtirоk etmаydi. Mutахаssislаr fikrichа, krеditlаrni yig’ish uchun 

tаlаbаlаrdаn dаrslаrdа qаtnаshish, bеrilgаn vаzifаlаrni vаqtidа bаjаrish, oʻz bilim sаviyasini nаmоyon etish 

tаlаb etilаdi [5]. Mаsоfаviy tа’lim tехnоlоgiyalаri yordаmidа nаfаqаt bir qаtоr muntаzаm pеdаgоgik 

hаrаkаtlаrni kоmpyutеr yеlkаsigа koʻchirish, bаlki chinаkаm sifаtli, individuаl, tаbаqаlаshtirilgаn tа’limni 

tаshkil etish hаm mumkin. 
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TA’LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING ZAMONAVIY 

JAMIYATGA TA’SIRI 
 

Maqolada ta’lim sohasida zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish, elektron multimedia 

darsliklari va videodarslardan foydalanish muhimligi ta’kidlangan. Zamonaviy raqamli texnologiyalarni 

rivojlantirish bosqichida elektron multimedia darsliklarining xususiyatlari yuqori mobillik va modelga 

muvofiqligi, shuningdek, treningda moslashuvchanlik hisoblanadi. Maqolada, birinchi navbatda, raqamli 

mahsulotlar va yechimlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta’limni oʻzgartirish boʻyicha 

xalqaro va Rossiya tajribasi keltirilgan. Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning ijobiy 

va salbiy tomonlari aniqlandi. 

Kalit soʻzlar: elektron ta’lim, raqamli texnologiyalar, pedagogika, uzluksiz ta’lim, innovatsiya. 

В статье подчеркивается важность использования современных цифровых технологий в 

образовании, использования электронных мультимедийных учебников и видеоуроков. На этапе 

развития современных цифровых технологий особенностями электронных мультимедийных 

учебников являются высокая мобильность и совместимость моделей, а также гибкость в обучении. 

В статье основное внимание уделяется международному и российскому опыту трансформации 

образования с использованием цифровых продуктов и решений, информационных и коммуникационных 

технологий. Выявлены плюсы и минусы использования цифровых технологий в учебном процессе. 

Ключевые слова: электронное обучение, цифровые технологии, педагогика, непрерывное 

образование, инновации. 

The article emphasizes the importance of using modern digital technologies in education, the use of 

electronic multimedia textbooks and video lessons. At the stage of development of modern digital technologies, 

the features of electronic multimedia textbooks are high mobility and model compatibility, as well as flexibility 

in training. The article focuses primarily on the international and Russian experience in transforming 

education using digital products and solutions, information and communication technologies. The pros and 

cons of using digital technologies in the educational process were identified. 

Key words: e-learning, digital technologies, pedagogy, continuing education, innovation. 

 

Kirish. Butun dunyo zamonaviy axborot tizimi bilan bogʻliq boʻlib qolmoqda. Raqamli texnologiyalar 

toʻrtinchi sanoat inqilobining markaziga aylangan [1]. 

Raqamlashtirish – raqobatbardosh iqtisodiyotni rivojlantirish va aholining hayot sifatini oshirish 

maqsadida barcha davlatlar uchun global jarayonga aylanib bormoqda [2]. 

Raqamlashtirish metodologiyani va oʻquv jarayonining har bir bosqichini butunlay oʻzgartirishi 

mumkin boʻlgan ulkan salohiyatga ega. Oliy ta’lim sohasida onlayn kurslar, treninglar va innovatsion ta’lim 

usullari, ayniqsa, talabga ega. 

Asosiy qism. Raqamli ta’lim muhiti ta’lim jarayonining turli muammolarini hal qilish uchun 

moʻljallangan axborot tizimlarining ochiq toʻplamidir. Raqamli texnologiyalarining oʻquv vositalari 

(interaktiv doskalar, raqamli kameralar, mikroskoplar, proektorlar, kompyuterlar, laboratoriyalar, virtual 

texnologiyalar va boshqalar) bilan tobora kengayib bormoqda.  

Qiziqarli raqamli innovatsiyalar orasida aralash ta’limni rivojlantirish va MOOC (Massive online Open 

course) onlayn kurslarini faol rivojlantirish shaklida ifodalanadigan onlayn treningning tezkor moslashuvini 

ta’kidlash kerak. Onlayn ta’limning rivojlanish dinamikasi, xususan, soʻnggi yillarda ikki barobarga koʻpayib 

bormoqda. Hozirgi kunda 500ta universitetlaridan 4200dan ortiq onlayn kurslarni taklif qilmoqda. 

Ta’limda raqamli texnologiyalarni qoʻllanilishi qoʻshimcha sohalarda allaqachon Amerika, Yevropa va 

Rossiya koʻplab oliy oʻquv yurtlari tomonidan amalga oshirilmoqda, raqamli kutubxonalar va raqamli 

universitet ilm dargohlari rivojlantirilmoqda [4]. 

Ta’lim tizimida raqamli texnologiyalardan faol foydalanishning asosiy manbai uning raqamlashtirilishi 

hisoblanadi. Bunga raqamli texnologiyalar va telekommunikatsiya tizimlarining inson hayotiga kirib borishi 

sabab boʻladi, bu nafaqat roʻyxatga olish, qayta ishlash, uzatish, balki bilimlarni yaratish, “sun’iy aql” shaklida 

koʻnikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Sun’iy intellekt tizimlarini qoʻllashda yetakchi boʻlgan 

Amerika Qoʻshma Shtatlari boʻlib, uning hajmi 6,4 milliard dollardan oshadi [7]. 

Natijada, ta’lim tizimidagi yangi yechimlarning katta qismi elektron ta’lim texnologiyalariga asoslangan 

ta’lim xizmatlari orqali amalga oshiriladi. An’anaviy auditorlik ta’lim tizimi bilan bir vaqtda yangi transmilliy 
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ta’lim elektron ta’lim bozori rivojlanmoqda. U an’anaviy ta’lim tizimlarining koʻplab elementlarini tezda 

almashtirishi va yangi standartlarni joriy qilishi mumkin. 

Kelgusi yigirma yil ichida ta’lim xizmatlarini rivojlantirish uchun yangi dizayn modeli faqatgina “jonli” 

va “sun’iy” aqlni keng qamrovli foydalanishga asoslangan gibrid ta’lim tizimining vazifalarini bajarishga 

imkon beradigan oʻzaro ta’sir qiluvchi tarkibiy ta’lim yechimlari buluti paydo boʻlishiga olib kelishi mumkin. 

Raqamlashtirishga asoslangan shakllantirilgan gibrid ta’lim tizimining dolzarbligi insonning 

professional faoliyatining muayyan sohasidagi global, dolzarb, sifatli va talab qilinadigan vakolatlarni olish 

uchun raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga boʻlgan talabning juda tez oʻsishi bilan bogʻliq. Shu bois, 

umumiy va doimiy ta’lim, mamlakat aholisining globallashuvi va shaxsiylashtirish sintezi, uning interaktivligi 

va talabalarning aniq yetakchilik bilimlari va koʻnikmalarini olishga qaratilganligi bugungi kunda ta’lim 

muassasalarini istiqbolli rivojlantirish strategiyasining asosi hisoblanadi. 

Ilm-fanni jadal rivojlantirish jarayonida koʻplab korporatsiyalar yangi texnologiyalardan foydalangan 

holda ishlab chiqarishning barcha darajalarida ishlashga tayyor boʻlgan xodimlarni talab qiladi va maxsus 

koʻnikmalarga ega boʻlmagan xodimlarga boʻlgan ehtiyoj ortda qolmoqda. Albatta, bu muammolarni hal qilish 

uchun ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish zarur. 

Ayni paytda talabalarning oʻquv faoliyati natijalarini baholashga katta e’tibor qaratilmoqda. Oʻquv 

faoliyati natijalari xalqaro soʻrovlar reytingni tashkil etadi va nafaqat universitetlarni, balki mamlakatlar 

reytingini ham taqqoslaydi [9]. Shaffof natijalar, ijtimoiy hisobotlar, mavjud standartlarni takomillashtirishga 

intilish ta’lim sifatini oshirishning hozirgi tendensiyasini koʻrsatadi. Koʻp jihatdan, onlayn ta’lim texnologiyasi 

shaffoflik va oʻz-oʻzini takomillashtirish istagiga sabab boʻldi. 

Maktablar va universitetlar bu talabalar bilim olish va tadqiqotlar olib boradigan joylardir. 

Oʻqituvchining asosiy vazifalaridan biri yoshlarni bilim olish va yutuqlarga erishishga jalb qilishdir. 

Talabalarning faol ishtirokisiz yoki qiziqish uygʻotmasdan oʻqitishga yordam beradigan ta’lim kashfiyotlari 

va tadqiqotlarga olib kelishi mumkin emas. Ilmiy tadqiqotlardan foydalangan holda ta’lim va muammoni hal 

qilish turli xil hamda muhim bilim va aqliy qobiliyatlarni rivojlantiradi, buning natijasida talabalar nafaqat 

ma’lumot oladilar, balki koʻproq amaliy qoʻllay ham oladilar. 

Maktablar endi yoshlar uchun yagona ta’lim muhiti emas, virtual texnologiyalar va onlayn ta’lim juda 

muhim boʻlib, bugungi kunda siz har qanday mamlakatda istiqomat qilsangiz ham, Yevropa ta’lim sifati 

darajasida oliy ma’lumotga ega boʻlishingiz mumkin boʻladi. Bundan tashqari, dunyoning yetakchi 

kompaniyalari bilan malaka oshirishingiz ham mumkin boʻladi. Hozirgi kunda Yevropa Ittifoqi universitetlari 

va biznes maktablari oʻrtasidagi hamkorlikni turli jihatlarda moliyaviy qoʻllab-quvvatlaydigan bir qator 

dasturlarni amalga oshirib kelmoqda bular:  

1 - jismoniy shaxslarning oʻquv harakatchanligi (talabalar va oʻqituvchilar uchun yangi mobillik 

imkoniyatlari); 

2 -universitetlarning innovatsiyalar va ilmiy tatqiqot institutlari bilan hamkorliklari. 

Muhokamalar va natijalar. Soʻnggi paytlarda global xalqaro tashkilotlar tomonidan amalga oshirilgan 

vositalar va dasturlar bilan qoʻllab-quvvatlanadigan mamlakatlar va universitetlar oʻrtasidagi shartnomalar 

asosida xalqaro oliy ta’lim darajasi mustahkamlandi. Ushbu sohadagi tajriba bir necha jihatlar bilan 

tavsiflanadi: kurslarning kengroq taklifi, xorijiy talabalar sonining koʻpayishi, ta’lim metodologiyasidagi 

innovatsiyalar, shuningdek, jarayon va tadqiqotlarni boshqarish.  

Zamonaviy ta’limni raqamli texnologiyalardan foydalanmasdan tasavvur qilish qiyin [10]. Ular 

prezentatsiyalar, video ma’ruzalar, kompyuter testlari, elektron ta’lim kurslari va boshqalar. Raqamli 

texnologiyalarning ta’lim tizimida joriy etilishi bu har qanday oʻzgarish kabi, ham ijobiy, ham salbiy jihatlarga 

ega. Misol uchun, masofaviy ta’lim uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish, shubhasiz, afzallik. Salbiy 

jihatlari masofaviy ta’lim talabalar tomonidan jiddiy qabul qilinishdan toʻxtadi va koʻpchilik buni 

rasmiyatchilik deb hisoblaydi. 

Zamonaviy ta’lim tizimida uzluksiz ta’lim tobora dolzarb boʻlib bormoqda va elektron ta’lim kurslari 

bu holatda foydali boʻlishi mumkin. Buning uchun zamonaviy universitet bitiruvchisi yangi materialni 

oʻrganish, tahlil qilish, tushunish, rivojlangan tanqidiy fikrlashga ega boʻlishi kerak, ya’ni oʻz-oʻzini 

rivojlantirishga tayyor boʻlishi kerak. Ta’limning mavjudligi hisobga olinishi kerak. Endi har bir inson 

dunyoning turli burchaklarida oʻqiladigan asosiy fanlar boʻyicha internetda video ma’ruzalar topishi va 

tinglashi mumkin. 

Zamonaviy jamiyatda web-ilovalardan shaxsiy bilimlarni boshqarish uchun tobora koʻproq 

foydalanilmoqda. Soʻnggi bir necha yil mobaynida ularning turli jihatlarida raqamli koʻnikmalar ortib 

borayotgani e’tibor markazida qolmoqda. Xalqaro tashkilotlar tomonidan chop etilgan turli ma’ruzalar va 

xabarlar ushbu maxsus ta’lim koʻnikmasining hayot davomida va “axborot jamiyati” deb nomlanuvchi ishtirok 

etishining muhimligini ta’kidladi. 
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XXI asrda bilimdon inson boʻlish nimani anglatadi? Bu masala yoshlarni kelajakdagi ish va vazifalar 

uchun tayyorlashdan tashqariga chiqadi, lekin u ongli fuqarolarga tegishli boʻlib, u tugʻilgan yoki raqamli 

texnologiyalarni tushunadigan inson boʻlib, u resurslar, munosabatlar, vositalar va raqamli jamiyatning 

salohiyatidan foydalanishi va ulardan mustaqil ishlay olishi bilan baholanadi. Ushbu doirada, onlayn resurslar 

orqali bilimlarimizni boshqarish va boyitish uchun koʻnikmalar talab qilinadi. Shaxsiy bilimlarni boshqarish 

va shaxsiy ta’lim tarmogʻining shaxsiy bilimlari va tushunchalari bilan birgalikda belgilanadigan ushbu 

koʻnikmalar toʻplami har bir kishiga axborot manbalarini mustaqil ravishda tanlash va baholash, onlayn 

ma’lumotlarni qidirish va bunday ma’lumotlarni saqlash, qayta ishlash va uzatish imkoniyatiga ega boʻlishi 

kerak. 

Ta’limdagi raqamli texnologiyalar faqat raqamli qurilmalardan foydalanish bilan chegaralanib 

qolmaydi, ular oʻqituvchi va talaba oʻrtasida munosabatlarni oshirishga yordam beradi, shuning uchun ta’lim 

jarayonining sifati, oʻzaro ta’sir va samaradorlik. Raqamli ta’lim shaxsiylashtirilgan ta’lim uchun yangi 

imkoniyatlar yaratadi, hamkorlikning yangi modellari paydo boʻladi va talabalar uchun innovatsion ta’lim 

strategiyalari doirasi kengayadi. Ta’lim jarayonida yangi yondashuvlar, texnikalar, ta’lim modellari yaratish 

uchun yangi imkoniyat paydo boʻladi. 

Raqamli texnologiyalar oʻqituvchi va talabaning samarali hamkorlik va samarali ta’lim faoliyatiga 

qaratilgan samarali vositadir. Ta’limning zamonaviy shartlari raqamli muhitni chuqur tushunishni talab qiladi 

va raqamli savodxonlik bilimlari ta’lim sifatini oshirishga imkon beradi hamda ta’lim natijalari doimo dolzarb 

boʻlib qoladi. 

Xulosa. Shunday qilib, har qanday raqamli texnologiya falsafiy asosda koʻrib chiqiladi. Shuning uchun, 

birinchi navbatda, bilim dunyosiga kiritilgan innovatsion texnologiyalarni tartibga solish, tizimlashtirish va 

tartiblashtirish zarur. Darsda yangi usul va metodlarni qoʻllash orqali olingan natijalar quyidagilardan iborat: 

oʻquvchilarning oʻqishga qiziqishi ortib bormoqda, biznes koʻnikmalari, aqliy faoliyat, qobiliyatlilik, oʻziga 

ishonch, talabalar oʻz fikrlarini muntazam ravishda ifoda etishni oʻrganadilar va bularning barchasi 

innovatsion bilim darajasini oshirishga yordam beradi. 
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katta oʻqituvchisi 

 

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI RAQAMLI LOYIHALASH 

KOMPETENSIYALARI HAMDA MASOFAVIY TA’LIMNING RIVOJLANISHINI 

OʻRGANISH METODIKASI 
 

Hozir jahon sanoati haqiqiy kadrlar inqilobini boshidan oʻtkazmoqda. Butun boshli tarmoqlarning 

raqamlashtirilishi yuqori texnologiyali ishlab chiqarish va oʻzgarib borayotgan iqtisodiyot uchun yanada 

koʻproq yangi malakali mutaxassislarni talab qilmoqda. Shu oʻrinda zamon talablariga javob bermaydigan 

ish oʻrinlarining bir qismi qisqartirilmoqda, boʻshagan xodimlar esa zamonaviy ish beruvchilarning 

talablariga javob berish uchun malakalarini oshirish zaruriyatiga duch kelmoqdalar. Mehnat bozoriga 

endigina kirib kelayotgan yosh mutaxassislar oldida ham xuddi shunday masala turibdi. 

Kalit soʻzlar: CAD, Veb dizayn, Shanxay, veb sayt, audio, video, elektron darslik, modul, kompyuter, 

multimedia, empirik. 

Сейчас мировая промышленность переживает настоящую кадровую революцию. Оцифровка 

целых отраслей требует все больше и больше новых квалифицированных специалистов для 

высокотехнологичного производства и меняющейся экономики. В то же время сокращается часть 

рабочих мест, не отвечающих современным требованиям, а вакансии сталкиваются с 

необходимостью повышения квалификации, чтобы соответствовать требованиям современных 

работодателей. Та же проблема стоит перед молодыми специалистами, которые только выходят 

на рынок труда. 

Ключевые слова: САПР, веб-дизайн, Шанхай, веб-сайт, аудио, видео, электронный учебник, 

модуль, компьютер, мультимедиа, эмпирический. 

Now the world industry is experiencing a real personnel revolution. The digitization of entire industries 

requires more and more new skilled professionals for high-tech manufacturing and a changing economy. At 

the same time, some of the jobs that do not meet modern requirements are being reduced, and the vacancies 

are facing the need to improve their skills to meet the requirements of modern employers. The same problem 

is facing young professionals who are just entering the labor market. 

Key words: CAD, Web design, Shanghai, website, audio, video, electronic textbook, module, computer, 

multimedia, empirical. 

 

Kirish. Raqamli kompetensiyalarning ba’zilari anchadan buyon an’anaviy yoʻnalishlarni, masalan, 

“veb-dizayn va ishlab chiqish”, “grafik dizayn” va “CAD muhandislik dizayn” kabilarni oʻz ichiga olgan. 

An’anaviy kompetensiyalari roʻyxatiga anchadan buyon ayrim raqamli kompetensiyalar, masalan, 

“Veb-dizayn va ishlab chiqish”, “Grafik dizayn” va “CAD muhandislik dizayn” kabilar kiradi. Ayni damda 

oʻzbekistonlik yosh mutaxassislar ushbu fanlarni faol oʻzlashtirmoqda. Koʻplab mamlakatlar uchun mutlaqo 

yangi boʻlgan raqamli kompetentsiyalar bir qancha dasturlarda taqdim etilgan boʻladi. Ulardan ba’zilari 2021-

yilda Shanxayda boʻlib oʻtadigan kasbiy mahorat boʻyicha navbatdagi jahon chempionati dasturiga kiritilgan. 

Hozirgi zamon ta’lim tizimida masofaviy oʻqitish ta’limning qulay turi sifatida kirib keladi. 

Asosiy qism. Masofaviy ta’lim ma’lumot olishning shunday shaklidirki, unda kunduzgi va sirtqi ta’lim 

bilan bir qatorda ma’lumot jarayonida ta’limning kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalariga 

asoslangan afzal an’anaviy va innavatsion metod, vosita va shakllaridan keng foydalaniladi.  

Masofaviy ta’limning tarkibiy qisimlari quydagilar: oʻqituvchi, talaba va kommunikatsiya.  

Masofaviy ta’lim vositasida talaba uchun qulay boʻlgan joyda individual jadval asosida maxsus 

imkoniyatlar, telefon, elektron aloqa va boshqa ta’lim vositalari yordamida bir maqsadga qaratilgan nazorat 

qilish mumkin boʻlgan ta’lim jarayoni tashkil etiladi.  

Masofaviy ta’limda ma’lum maqsad asosida ta’lim subyekti va obyektining ta’lim vositalari yordamidagi 

oʻzaro ta’siri amalga oshadi.  

Ma’lumot jarayoni oʻziga xos pedagogik tizim elementlarini oʻz ichiga oladi, bular: ta’lim maqsadi, 

ta’lim mazmuni, ta’lim metodlari va vositalari ta’limning tashkiliy shakllari, nazorat qilish, oʻquv-moddiy, 

finans-iqtisodiy, normativ-huquqiy asoslar, marketing kabilar. 

Oʻquv jarayonida talaba darslikdagi, elektron kutubxona va elektron darsliklardan, 

videokonferensiyalardan foydalanadi.  

Masofada oʻqitish bu mustaqil oʻqishdir. Mustaqil oʻqish davrida talabada mustaqil fikrlash, oʻz-oʻzini 

nazorat qilish va boshqarish qobiliyatlari rivojlanadi.  
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Masofadan oʻqitishda talaba berilgan dasturni qanchalik tez oʻzlashtirsa, shunchalik tez oʻqishini 

tugatadi va oʻqitishni tugatganligi toʻgʻrisida sertifikat oldi.  

Masofadan oʻqitishning uslubiy vositalari quyidagilar: 

a) darslik;  

b) audio va videodarsliklar; 

d) veb-saytlar; 

e) elektron kutubxonalar;  

f) matnlar; 

g) elektron darsliklar. 

Albatta, foydalanuvchi ixtiyorida masofadan ta’lim olishda multimediali kompyuter, modem va 

telefon orqali mavjud boʻlishi kerak.  

XXI asrda masofaviy ta’lim eng istiqbolli insonparvar ta’lim va ta’limning integral shakli sifatida ta’lim 

tizimiga kirib kelmoqda.  

XXI asr ta’lim jarayoniga global texnologiyalarning kirib kelishi bilan ham tavsiflanadi. Chunki bozor 

iqtisodiyoti talablari oʻz-oʻzidan ta’lim jarayonini dunyo standartlari darajasida takomillashtirishni taqozo 

etadi. 

Hozirgi kunda masofadan oʻqitish dunyoning koʻpgina rivojlangan mamlakatlarida keng tarqalgan va 

qulay ta’lim shakli sifatida rivojlanmoqda. Masalan, Finlandiyaning Oulu universitetida, Buyuk Britaniyaning 

London Metropoliten universitetida, Gollandiyaning Fontis universitetida, Janubiy Koreya Respublikasida 

masofaviy oʻqitish texnologiyasi keng yoʻlga qoʻyilgan boʻlib, unda talabalar va boshqa soha 

mutaxassislarining malakasini oshirish sohasida samarali qoʻllanilib kelinmoqda.  

Oʻz-oʻzidan ma’lumki, dunyoga yuz tutayotgan Oʻzbekiston uchun ham bu ta’lim turi uzoq kelajak emas. 

Shuning uchun ham Oʻzbekiston oliy oʻquv yurtlarida ham ba’zi bir islohotlarni amalga oshirish davr talabi.  

Masofaviy ta’lim bu oʻqitishning insonparvar shakli boʻlib, an’anaviy, yangi pedagogik va axborot 

texnologiyalaridan foydalanishga asoslanadi. Bunda texnik vositalar oʻquv materialini mustaqil oʻzlashtirish, 

oʻqituvchi va talaba orasidagi muloqot uchun xizmat qiladi. Shunga koʻra, masofaviy oʻqitish 

kommunikatsiya va axborotni qayta ishlashning yangi texnik vositalari va sirtqi ta’limning asosiy usullariga 

tayanishi kerak. Bu, oʻz navbatida, masofaviy ta’lim tizimini tashkil etish toʻgʻrisida gapirishga imkoniyat 

beradi. Masofaviy ta’lim tizimi apparatli, dasturli va uslubiy vositalarning murakkab kompleksi boʻlib, oʻz 

ichiga server va ishchi stansiyalar, shaxsiy kompyuterlar, kommunikatsiya vositalari, umum tizimli va tarmoqli 

dasturlar ta’minotiga, lokal va markazlashgan bilim va axborot banklarini boshqaruv tizimlari, oʻrgatuvchi 

dasturlari va shu dasturlarni yaratish uchun instrumental vositalariga ega boʻlgan audio va video texnikalarni 

oladi.  

Talabalarning bir-biri va oʻqituvchi bilan oʻzaro zamonaviy texnik vositalar, axborot texnolgoiyalari va 

an’anaviy pochta yordamida masofadan va yuzma-yuz muloqotini tashkil etish. Masofaviy oʻqitish tizimini 

tashkil etishning asosiy prinsiplarini koʻrib chiqamiz.  

Ta’limning insonparvarlik prinsipi. Bu prinsip uzluksiz intensiv oʻqitish tizimida hal etuvchi ahamiyatga 

ega boʻlib, masofaviy oʻqitish tizimida uning ahamiyati yanada oshadi. Uning mohiyati shundaki, bilim olish 

jarayoni talaba uchun maksimal qulay qilib tashkil etiladi. Bunday oʻqitish insonlarning ta’limga ehtiyojini 

qondirishga qaratilgan. Masofaning uzoqligi, insonlarning sogʻligi yoki boshqa sotsial sabablar ham ularning 

bilim olishga monelik qilmaydigan sharoit yaratadi.  

Yangi axborot texnologiyalarini qoʻllashning pedagogik nuqtayi nazardan maqsadga muvofiqlik 

prinsipi. Bu prinsip masofaviy oʻqitish tizimini tashkil etish va loyihalashdagi har bir qadamning 

samaradorligini pedagogik jihatdan baholashni talab etadi. Shuning uchun birinchi oʻringa texnikani kiritish 

emas, balki oʻquv kurslarini tegishli ravishda mazmunan boyitish kerak, uni yangi axborot texnologiyalar 

orqali talabaga yetkaziy yoʻllarini yetkazish lozim.  

Ta’lim mazmunini tanlash prinsipi: masafoviy ta’lim mazmuni davlat ta’lim standartlarining normativ 

talablariga javob berishi kerak. Shuningdek, ta’lim mazmunini tanlash imkoniyatini yaratadigan alternativ 

dasturlar yaratish lozim.  

Axborot xavfsizligini tanlash prinsipi: ta’limning boshlangʻich darajasi prinsipi: Ta’lim samaradorligini 

oshirish uchun ma’lim bir boshlangʻich bilim va koʻnikmalar zarur. Oʻqitish texnologiyasini moslik prinsipi. 

Oʻqitish texnologiyasi masovafiy oʻqitish modeliga adekvat boʻlishi lozim. Masofaviy oʻqitish tizimi 

an’anaviy ta’lim tizimiga zid xususiyatga ega boʻlmasligi kerak. Masofaviy oʻqitishda ham an’anaviy ta’lim 

tizmidagi ta’lim mazmuni saqlanadi. Lekin uning farqi ta’lim oluvchilar uchun qulaylikning yaratilishida.  

Masofaviy oʻqitish jarayonining kompetensiyalari oʻziga xosliklari.  

1. Egiluvchanlik. Talaba dars vaqti, hajmi va boshqalarga nisbatan erkindir.  

2. Modullik.  

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

34 

3. Parallellik. Ishlab chiqarishdan ajralmagan holda. 

4.Oʻzaro ta’sir etish.  

Masofaviy ta’limning didaktik tizimi. Hozirgacha mavjud didaktik tizimda ta’lim jarayoni 7 ta 

elementni oʻz ichiga olar edi: ta’lim maqsadi, ta’lim mazmuni, oʻqituvchilar, talabalar, ta’limning shakli, 

vositasi va metodlari.  

Masofaviy ta’limning didaktik tizimi esa 12 elementni oʻz ichiga oladi (1-jadval).  

1-jadval 

Qoʻshimcha elementlar, ya’ni oʻquv moddiy, nazorat, normativiy-huquqiy, iqtisodiy, marketing kabilar 

an’anaviy didaktik tizimda ham koʻzga tashlanmay ishtirok etadi. Lekin pedagogik jarayon uchun u masofaviy 

ta’limdagi kabi prinsipial ahamiyat kasb etmaydi.  

Oliy oʻquv yurtlarining koʻpgina oʻqituvchilari (pedagogika va didaktika oʻqituvchilaridan tashqari) 

“oʻqitish metodi” tushunchasiga unchalik qiziqmaydilar. Chunki koʻpchilik oʻqituvchilar oʻqitish faoliyatini 

emperik tarzda oʻrganib oladilar. Ular kafedra mudirilari yoki yetakchi professor-oʻqituvchilariga taqlidan 

oʻqitish usullarini qoʻllaydilar. Lekin shu usullar qaysi ta’lim metodlari tizimiga kirishini bilmaydilar yoki 

qiziqmaydilar. Ta’lim metodini bilish ta’limni takomillashtirishning muhim shartlaridan biridir. Ta’lim 

metodi har xil oʻquv predmetlarini oʻqitishni qanday amalga oshirish yoʻlarini belgilaydi. Ta’lim metodi 

oʻqituvchi va talaba faoliyati toʻgʻrisida nazariy tushuncha beruvchi didaktik kategoriyadir. Masofadan 

oʻqitish har hil ta’lim metodlari orqali amalga oshiriladi va unda bir qancha usullardan foydalaniladi. Har bir 

usul muayyan harakatlardan iborat boʻlib, oʻqitishning hal xil didaktik vositalari yordamida ma’lum bir 

maqsadga erishishga qaratiladi. Masofadan oʻqitish metodlaridan foydalanganda quyidagi usullarni qoʻllash 

mumkin: namoyish qilish, illyustratsiya, tushintirish, hikoya, suhbat, mashq, masala yechish, materialni 

yodlash, yozma ish va takrorlash kabilar.  

Muhokamalar va natijalar. Pedagogik jihatdan qayta ishlangan oʻquv mazmuni oʻz ichiga olgan 

masofaviy oʻqitish oʻqituvchi va talaba qoʻlidagi oʻquv vositalari oʻquv mazmunini taqdim etish, 

talabalarning oʻrganish faoliyatini tekshirish va boshqarish vazifasini bajaradi. Ma’lum bir oʻquv materiali bir 

qancha oʻrgatish vositalari (bosma materiallar, audio-video va boshqalari) bilan berilishi mumkin. 

Vositalarning har biri oʻz didaktik imkoniyatlarga ega. Oʻqituvchi bu imkoniyatlarni bilishi va oʻquv 

materialini har xil vositalarga koʻra boʻlib chiqishi, didaktik vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan oʻquv 

axborotlarni tashuvchi tizim sifatida oʻquv materiallaridan oʻquv vositalari kompleksini yarata olishi kerak. 

Masofaviy oʻqitish tizimi vositalari quyidagilardan iborat boʻlishi mumkin:  

1. Darsliklar (an’anaviy darsliklar, elektron darsliklar, qoʻllanmalar, spravochniklar va boshqalar).  

2. (Kompyuter) tarmoqdagi oʻquv-metodik qoʻllanmalar. 

3. Odatdagi va multimedia variantlaridagi kompyuterli oʻqituv tizimlari. 

4. Audio va oʻquv axborot materiallari. 

5. Video oʻquv-axborot materiallari. 

6. Masofaviy laboratoriya praktikumlari. 

7. Masofaviy trenajyorlar. 

8. Masofaviy axborot va bilimlar bazasi. 

9. Masofaviy elektron kutubxonalar. 

10. Oʻrgatuvchi ekspert tizimlariga asoslangan oʻqitish vositalari. 

11. Geoaxborotli tizimlarga asoslangan oʻqitish vositalari.  

12. Virtual reallikka asoslangan oʻqitish vositalari.  

Masofadan oʻqitish tizimida oʻqitish vositalari yangi axborot texnologiyalari vositasida amalga oshiriladi.  

Darsliklar. Didaktik bosma materiallarni tayyorlashda quyidagilarga asoslanishi kerak. Oʻquv 

qoʻllanmalar shunday tuzilishi kerakki, talaba faqat zarur hollardagina qoʻshimcha oʻquv axborotga murojaat 

qilsin. Oʻquv material strukturasini tashkil etishda modul prinsipidan foydalanish kerak. Materialni mustaqil 

oʻzlashtirish va mustaqil ish boʻyicha batafsil koʻrsatmalar berilishi lozim. Oʻquv qoʻllanmada nazorat 

vazifalari, bilimni tekshirish uchun savol va javoblar, mashqlar boʻlishi kerak. Umuman olganda, oʻquv 

materiallar quyidagi strukturaga (oʻquv predmetiga koʻra invariant) asoslangan boʻlishi kerak:  

Kirish (dastur va mutaxassislik tarixi, predmet, dolzarbligi boshqa predmetlar bilan bogʻliqligi va 

oʻrni).  

maqsad  oʻquv-moddiy  

mazmun oʻqituvchilar nazorat  

metodlar  normativ-huquqiy  

vositalar talabalar iqtisodiy  

shakllar   marketing   
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Kurs boʻyicha oʻquv dastur.  

Kursning maqsadi va vazifalari. 

Kursni mustaqil oʻzlashtirish boʻyicha metodik koʻrsatmalari. 

Mundarija. 

Boʻlim (modul)lar boʻyicha asosiy material tartibga solingan. 

Boʻlimlar boʻyicha oʻrganish uchun javoblari mavjud boʻlgan testlar, savollar va masalalar. 

Yakuniy test. 

Mustaqil ish uchun amaliy topshiriqlar. 

Kichik ilmiy tekshirish ishlari uchun tematika. 

Atamalar lugʻati. 

Qisqartmalar roʻyxati. 

Yakuniy qism. 

Adabiyotlar roʻyxati (asosiy, qoʻshimcha, fakultativ). 

Xrestomatiya (kurs tematikasi boʻyicha darsliklar, ilmiy maqolalar, metodikalardan misollar). 

Qoʻllanma muallifining qisqacha ijodiy biografiyasi. Adabiyotlarda keltirilgan ma’lumotlar rangli qilib 

ishlangani ma’qul;  

Kirish – toʻq sariq, notanish soʻzlar lugʻati – pushtiriang, tekst – oq-qora, mashqlarga kalitlar toʻq koʻk, 

oʻz-oʻzini tekshirish mashqlari och- sariq, topshiriqlar (testlar) – yashil ranglarda.  

Xulosa. Talabalarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish alohida kategoriya sifatida oʻrganish 

gʻoyaviy bilimlarini bundan keyingi istiqboliga ijobiy ta’sir koʻrsatadi degan umiddamiz. Gap shundaki, 

talabalarning yetuk boʻlajak mutaxassis sifatida e’tirof etilishi talaba faoliyatini ijtimoiy hodisa sifatida talqin 

qilishga olib keladi. 
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PEDAGOGIK FAOLIYATDA MOBIL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING 

QULAYLIKLARI 
 

Dasturiy ta’minot sanoatining hozirgi holati zamonaviy dasturiy ta’minotni ishlab chiqish 

texnologiyalaridan foydalanishga tayyor boʻlgan IT-mutaxassislariga ehtiyojni keltirib chiqaradi. Dasturiy 

ta’minotni ishlab chiqishning yagona jarayoniga asoslangan dasturlashni oʻrgatish uchun muallif uning 

bosqichlarini oʻrganish bosqichlari bilan bogʻlaydigan maxsus uslubiy tizimdan foydalanadi. 

Kalit soʻzlar: dasturlashni oʻrgatish, dasturiy ta’minotni ishlab chiqish texnologiyalari, obyektni 

modellashtirish, loyiha usuli. 

Текущее состояние индустрии программного обеспечения создает потребность в ИТ-

специалистах, готовых использовать современные технологии разработки программного 

обеспечения. Для обучения программированию на основе единого процесса разработки программного 

обеспечения автор использует специальную методическую систему, которая связывает его этапы с 

этапами обучения. 

Ключевые слова: обучение программированию, технологии разработки программного 

обеспечения, объектное моделирование, проектный метод. 

The current state of the software industry creates a need for IT professionals who are ready to use 

modern software development technologies. To teach programming based on a single process of software 

development, the author uses a special methodological system that connects its stages with the stages of 

learning. 

Key words: programming training, software development technologies, object modeling, project 

method. 

 

Kirish. Soʻnggi yillarlardagi fan va jamiyat taraqqiyoti inson faoliyatining turli jabhalariga axborot-

kommunikatsiya texnologiyalarining faol joriy etilishi tufayli hayot tarzimizni butunlay oʻzgartirdi. Hozirgi 

vaqtda jamiyatning postindustrial rivojlanish bosqichidan axborotlashtirish bosqichiga oʻtishini 

ta’minlaydigan axborotlashtirish jarayoni amalga oshirilmoqda. Axborot jamiyat va davlatning strategik 

resursi sifatida koʻproq nomlanadi. Ma’lumotlarni yaratish, tahrirlash, saqlash, qayta ishlash va axborotni 

taqdim etish imkonini beruvchi axborot texnologiyalari raqobatbardoshlikning muhim omili va jamiyat 

hayotining barcha sohalarida boshqaruv samaradorligini oshirish vositasiga aylandi. 

Asosiy qism. 1980-yillarda IBM birinchi shaxsiy kompyuterni (SHK) taqdim etdi. Shunga oʻxshash 

operatsion tizimlarga ega shaxsiy kompyuterlarning koʻpayishi ularning foydalanuvchilariga ma’lumotlar va 

ilovalar bilan almashish imkonini berdi. 1990-yillarning boshlarida ish stoli kompyuterlarining rivojlanishi va 

texnologik taraqqiyot, shuningdek, komponentlar narxining pasayishi bugungi kunga qadar zamonaviy 

axborot jamiyatiga sezilarli ta’sir koʻrsatadigan Butunjahon Internet tarmogʻining paydo boʻlishi va 

rivojlanishiga yordam berdi. Veb-saytlar, bloglar, ovozli aloqalar, Internet, radio, oynayi jahon va ijtimoiy 

tarmoqlar Internetning koʻp odamlar uchun asosiy aloqa usuli sifatida oʻrnatilishiga katta hissa qoʻshdi. 

Kompyuter fanlari va axborot texnologiyalari statsionar shaxsiy kompyuter, unga oʻrnatilgan mahalliy dasturiy 

ta’minot va ushbu tarmoq tugunlari oʻrtasida ma’lumotlar almashinuvini ta’minlaydigan tarmoq mavjudligi 

bilan bogʻliq edi. 

Hisoblash texnologiyalari va Internetning rivojlanishi bulutli hisoblashdan foydalanish imkonini berdi. 

Bu hisoblash resurslarini diskret qurilmalardan Internetga yoki ichki tarmoqqa ulangan umumiy 

markazlashtirilgan klasterlarga oʻtkazishni nazarda tutadi. Bulutli hisoblash ilovalarni alohida ish stoli 

kompyuteriga oʻrnatish va ishga tushirish oʻrniga, odatda, veb-texnologiyalar orqali ilovalarga kirish imkonini 

beradi. Shunday qilib, bulutli texnologiyalar foydalanuvchilar uchun katta imtiyozlar beradi, chunki ularning 

ilovalari va ma’lumotlar toʻplamiga dunyoning istalgan nuqtasidan va istalgan qurilmadan kirish mumkin. 

Bulutli texnologiya bugungi kunda faol qoʻllanilmoqda, bu mobil qurilmalarga raqamli ehtiyojning munosib 

ulushini beradi. Mobil qurilmalar va internetga ulangan gadjetlar turli sohalardagi turli odamlar uchun son-

sanoqsiz vazifalarni bajaradi. 

Mobil texnologiyalarning didaktik imkoniyatlarini hisobga olgan holda, terminologiyadan foydalanish 

chegaralarini aniqlash kerak. Keng ma’noda mobil texnologiyalar - bu global tarmoqqa kirishni ta’minlaydigan 

mobil (taqiladigan) qurilmalar va simsiz aloqalardan foydalanishga asoslangan texnologiyalardir. Mobil ta’lim 
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deganda biz mobil texnologiyalardan foydalangan holda oʻquv vazifalari majmuasini hal qilishni tushunamiz. 

Shu ma’noda mobil ta’lim masofaviy ta’lim bilan bir qatorda elektron ta’limning kichik turi hisoblanadi. Mobil 

ta’lim talabalar tomonidan maxsus tashkil etilgan oʻquv materiallarini oʻzlashtirishni ta’minlaydi, ularga kirish 

mobil texnologiyalar va qurilmalar yordamida amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv quyidagi ta’riflarda aks 

ettirilgan: 

- “Mobil oʻqitish: mobil qurilmalardan foydalangan holda elektron ta’lim, bu talabaning ma’lum bir 

joyda boʻlishini talab qilmaydi”; 

- “Mobil ta’lim (m-learning) – mobil ta’lim (m-learning) oʻqitish va oʻqitishda smartfonlar, mobil 

telefonlar, noutbuklar va planshetlar kabi mobil va koʻchma raqamli qurilmalardan foydalanishni bildiradi”; 

- “Mobil ta’lim – fanlararo va modulli yondashuvlar asosida pedagogik asosda maxsus dasturiy 

ta’minotdan foydalangan holda, vaqt va joydan mustaqil ravishda mobil qurilmalardan foydalangan holda 

elektron ta’lim”; 

- “Mobil ta’lim – oʻquv jarayonini mobil hisoblash qurilmalari va simsiz aloqadan foydalanishga 

asoslangan tashkil etish shakli”; 

- “Mobil ta’lim - bu oʻqitish va oʻrganishni osonlashtirish, qoʻllab-quvvatlash, yaxshilash va 

kengaytirish uchun simsiz va mobil aloqalar bilan birgalikda umumiy qoʻl qurilmalaridan foydalanishdir.” 

Shu bilan birga, quyidagi sanab oʻtilgan ta’riflar bilan rozi boʻlmaydi, chunki hech qanday murakkablik 

yoʻq va biz individual (har qanday) ta’lim faoliyati turlari haqida gapiramiz: 

- “Mobil ta’lim – jismoniy shaxsga doimiy ravishda tegishli boʻlgan, ishonchli aloqaga ega va 

choʻntagiga yoki hamyoniga sigʻadigan ixcham raqamli koʻchma qurilma orqali odamlarga axborotdan 

foydalanish, oʻzaro ta’sir oʻtkazish yoki axborot yaratishda samaraliroq boʻlishiga imkon beruvchi har qanday 

faoliyatdir”; 

- “Mobil ta’lim - bu har qanday ta’lim xizmati boʻlib, unda yagona yoki ustun texnik vosita koʻchma 

yoki qoʻl qurilmasi hisoblanadi.” 

Muhokamalar va natijalar. Bizning nuqtayi nazarimizdan, bu holatlarda aniq ta’lim muammolarini 

hal qilishda qoʻllaniladigan mobil ta’lim usullari haqida gapirish kerak. Shu bilan birga, oʻquv jarayonida u 

yoki bu mobil texnologiyalardan foydalanish oʻz-oʻzidan maqsad emas. B.E.Starichenko ta’kidlaganidek, 

oʻqitishda u yoki bu AKT vositalaridan foydalanish toʻgʻrisida qaror qabul qilishda oʻqituvchi quyidagi 

tamoyillarga amal qilishi kerak: 

- AKTdan foydalanish oʻquv jarayonining har qanday jabhasida sezilarli yaxshilanishni ta’minlashi 

kerak: oʻrnatilgan oʻqitish tizimining konservatizmi tufayli didaktikaga innovatsiyalarni joriy etish, agar ular 

muammolarni hal qilishda an’anaviy yondashuvlarga nisbatan aniq ustunlik bergan taqdirdagina mantiqiy 

boʻladi; 

- didaktikaning texnologiyadan ustunligi: asosiysi texnologiya emas, balki didaktik vazifadir; 

texnologiya an’anaviy usullardan koʻra bila turib va ancha muvaffaqiyatli yechimni ta’minlashi kerak; 

- iqtisodiy maqsadga muvofiqligi - shubhasiz, birinchi navbatda, oʻquv jarayoniga AKTdan 

foydalanishning yoʻnalishlarini ishlab chiqish va joriy etish kerak, bu esa oʻqituvchi tomonidan kamroq xarajat 

va vaqt sarflagan holda eng katta didaktik samara beradi. 

Mobil texnologiyalar didaktik maqsad va vazifalarga nisbatan ikkinchi darajali boʻlib chiqadi va butun 

oʻquv jarayonining asosiy komponenti emas, balki ularga erishish vositasidir. Shunday qilib, oʻqitishda AKT 

vositalaridan foydalanish asosli boʻlishi va an’anaviy oʻqitishga nisbatan aniq afzalliklarga ega boʻlishi kerak. 

Bizning ishimizda mobil ta’lim usuli iborasi texnologik asosi qandaydir mobil texnologiya boʻlgan 

alohida (oʻziga xos) didaktik vazifani hal qilish usuli sifatida tushuniladi. Shu bilan birga, mobil ta’lim usullari 

har qanday fanni oʻrganishning umumiy metodologiyasiga kiritilishi va an’anaviy usullar bilan bir qatorda 

qoʻllanilishi mumkin. 

Xulosa. Shunday qilib, ta’limda mobil qurilmalardan foydalanish bilan bogʻliq koʻplab kamchiliklar va 

tashvishlar bugungi kunda tasdiqlanmagan, bu mobil qurilmalar bilan ishlashga qaratilgan koʻplab ta’lim 

xizmatlarining paydo boʻlishi bilan izohlanadi. Talabalar va oʻqituvchilarning mobil oʻqitish usullari tizimini 

joriy etishga tayyorligi ularning anonim soʻrovnomasi yordamida aniqlangan yuqori qiziqishlari bilan 

tasdiqlanadi. Koʻrib chiqilgan usullar tizimi talabalar tomonidan informatika kursini rivojlantirishga salbiy 

ta’sir koʻrsatmadi, balki mobil qurilmalar va texnologiyalarni, shuningdek, amaliy dasturlashni oʻrganishga 

boʻlgan qiziqishni oshirish orqali loyiha faoliyati samaradorligini oshirdi. 
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DESIGNING PRIMARY EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Educational design is one of the most important issues today. The urgency and formation of this problem 

is determined by the changing social relations in society at the present stage and the consequent change in the 

social order of the state in the context of the modernization of primary general education. At this stage of 

socio-economic relations, a developing society needs "people with modern knowledge, morals, business people 

to make independent decisions in a situation where they can be selected, to predict their possible 

consequences." Thus, the main direction of the education system is determined by the formation of general 

learning skills that students use in different life situations. This article discusses the problems and obstacles 

in the design of primary education and their solutions. 

Key words: school students, school activities, educational activities, primary school age children, 

design. 

Ta’lim dizayni bugungi kunda eng muhim masalalardan biridir. Ushbu muammoning dolzarbligi va 

shakllanishi hozirgi bosqichda jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning oʻzgarishi va buning natijasida 

boshlangʻich ta’limni modernizatsiya qilish sharoitida davlatning ijtimoiy tartibining oʻzgarishi bilan 

belgilanadi. Ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning hozirgi bosqichida rivojlanayotgan jamiyatga “zamonaviy 

bilimga ega, axloqiy, ishbilarmon odamlarni tanlash mumkin boʻlgan sharoitda mustaqil qarorlar qabul 

qilish, ularning yuzaga kelishi mumkin boʻlgan oqibatlarini bashorat qilish” zarur. Shunday qilib, ta’lim 

tizimining asosiy yoʻnalishi oʻquvchilarning turli xil hayotiy vaziyatlarda foydalanadigan umumiy oʻquv 

koʻnikmalarini shakllantirish bilan belgilanadi. Ushbu maqolada boshlangʻich ta’limni loyihalashdagi 

muammo va toʻsiqlar va ularning yechimlari muhokama qilinadi. 

Kalit soʻzlar: maktab oʻquvchilari, maktab faoliyati, oʻquv faoliyati, boshlangʻich maktab yoshidagi 

bolalar, dizayn. 

Образовательный дизайн - одна из важнейших проблем сегодня. Актуальность и формирование 

данной проблемы определяется изменением социальных отношений в обществе на современном этапе 

и, как следствие, изменением социального строя государства в контексте модернизации начального 

общего образования. На этом этапе социально-экономических отношений развивающемуся обществу 

нужны “люди с современными знаниями, моралью, деловые люди, чтобы принимать 

самостоятельные решения в ситуации, когда их можно выбрать, прогнозировать их возможные 

последствия”. Таким образом, основное направление системы образования определяется 

формированием общих навыков обучения, которые учащиеся используют в различных жизненных 

ситуациях. В этой статье обсуждаются проблемы и препятствия в дизайне начального образования 

и их решения. 

Ключевые слова: школьники, школьная деятельность, учебная деятельность, дети младшего 

школьного возраста, дизайн. 

 

Economic, political and legal conditions are being created for the continuous development of general 

secondary schools. In particular, a number of measures adopted by our government and regulations set out a 

number of measures to raise the quality of education to a new level. In particular, to improve the quality and 

effectiveness of primary education, to ensure that every student sees with his own eyes the radical changes 

taking place in our society, it is required to have a wide world of advanced thinking that can express its attitude 

to the issue. The organization of education, taking into account the individual age characteristics of each 

student, the problems of designing the process of primary education, to pay attention to the fact that this project 

gives its effective results in the implementation of the educational process. is one of the important tasks of the 

andy. 

It is known that from the day of the need for education in the history of mankind, what to teach? How 

much to teach? Why to teach? How to teach? such questions are ancient and topical issues facing didactics. In 

connection with these problems, concepts such as purpose, content, result, project are often encountered in 

human daily activities. 

Design refers to the normative field of human activity, which is formed by the way from the essence - 

from didactic knowledge to the project, and vice versa, from the project to the essence. In the cycles of going 

from essence to project, from project to essence, knowledge and construction, on the contrary, construction 

and cognition phenomena are interrelated. Consequently, in the process of project preparation, knowledge of 
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the nature of didactic events continues. However, the design of education has so far been the subject of a 

separate study, and its theoretical and practical aspects have not been analyzed. Therefore, there is a need to 

study the problems of educational design, both theoretically and practically. Especially in the current second 

phase of education reform, when the need for science-based projects is growing, the study of design 

phenomena remains an urgent problem. Monitoring student performance is an important part of designing the 

learning process. Therefore, designing a control process also requires a special approach from the teacher. 

Design is a complex form of pedagogical activity, the implementation of which must take into account the 

important laws of the educational process. 

At the same time, data from the international PISA test (2000) indicate that the educational results of 

Uzbek schoolchildren do not fully meet international requirements. Uzbek experts note that if the research on 

the internal logic and content of tasks is focused on the most popular skills in the world practice, then domestic 

education is not focused on this challenge. The conducted expert and statistical analysis has shown that Uzbek 

schoolchildren, with a sufficient level of formation of subject skills, do not form General Competencies 

(General academic, extra-subject skills) in the course of training. Thus, despite the recognition of the need to 

form General educational skills, the Uzbek education system does not contribute to their formation. 

The existing contradiction between the set goals and the actual state of Affairs can be eliminated by 

changing not only the target orientation, but also the content, methods, methods of interaction, indicators of 

school performance, and, above all, at the primary school stage. In other words, there is a need for new, 

innovative approaches to the organization of educational activities of primary school children. At the present 

stage, one of the main conditions for innovation in the education system is considered pedagogical design. In 

our opinion, it is pedagogical design that will allow the most holistic and systematic consideration of various 

aspects of the development of educational activities of primary school children, both at the level of 

organizational conditions and at the level of implementation of educational activities. 

In this situation, in our opinion, the importance of pedagogical design is determined, which will reveal 

the features of the development of educational activities of younger students, taking into account modern trends 

and variability of the content of primary General education. 

Methods: The relevance of the problem of pedagogical design of educational activities of younger 

students is determined by the need to implement the subject position of the pupils in the transition of mass 

primary schools to a developing model of learning, taking into account the variability of the content of primary 

education. 

However, when solving this problem, a number of significant contradictions were identified: 

- between the modern requirements of educational policy for the transition of mass primary schools to 

the model of developing learning and the prevailing explanatory and illustrative model; 

- between the subjective nature of educational activity in the model of developing learning and the 

expressed object position of the child when interacting with the teacher in the educational process; 

- Between the need for pedagogical design of educational activities of younger students in the conditions 

of developing learning and the lack of readiness to solve this problem of primary school teachers. 

Given this circumstance, we note the presence of a problem, which is formulated as follows: what is the 

specificity of pedagogical design of educational activities of younger students in the conditions of developing 

learning? The purpose of the study is to solve this problem. 

The object of research is the educational activity of primary school children. The subject of the research 

is the pedagogical design of educational activities of primary school children in the conditions of developing 

learning. 

The hypothesis of the research contains the assumption that pedagogical design of educational activities 

of primary school children in the conditions of developing learning will be effective if; 

- A design model will be developed to ensure the subject interaction of participants in the educational 

process in the development of structural components of educational activities of primary school children; 

- An algorithm will be developed for implementing the design model at the organizational-pedagogical 

and subject-activity levels in the conditions of developing learning; 

- Criteria and indicators of implementation will be defined for the model of designing educational 

activities in the practice of primary schools; 

-psychological and pedagogical conditions will be created for the implementation of the model of 

educational activity of primary school children, taking into account the features of developing learning 

- a program will be developed and implemented to prepare primary school teachers for the pedagogical 

design of educational activities of younger pupils in the conditions of developing learning. 

Results: In accordance with the purpose, subject and object of the study, the following tasks are defined: 
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1. To analyze the philosophical, psychological and pedagogical literature on the problem of designing 

educational activities of younger pupils. 

2. To develop a model for designing educational activities of primary school children, which 

determines the subject position of the child in the educational process in the organization and implementation 

of educational activities. 

3.  Determine the algorithm for implementing the design model of educational activities of primary 

school children in the model of developing learning. 

4. Identify the criteria and indicators for the implementation of the design model of educational 

activities of younger pupils in the practice of primary schools. 

5.  Determine the psychological and pedagogical conditions for the implementation of the design 

model of educational activities of primary school children. 

6. Develop and test a program to prepare teachers for the implementation of the design model of 

educational activities of younger pupils in the practice of primary schools. 

7. To Study the dynamics of formation of educational activities of younger students as a result of 

testing the proposed model in primary school practice. 

The methodological basis of research are: the axiological approach that defines the system of humanistic 

values and based on the recognition of the priority of personality development, in accordance with which man 

is regarded as the highest value of society; philosophical, psychological and pedagogical trends, which 

determine the peculiarities of organization and implementation of educational activity of younger 

schoolchildren in developing education based on principles of development and activities that define the basic 

approaches of the educational process in elementary school; system-activity and personality-oriented 

approaches, in the aspect of which educational activity is considered as a means of development and self-

realization of the individual; the relationship and interdependence of historical and chronological, content and 

system approaches that ensure the unity of historical and logical in pedagogical knowledge. 

Various research methods were used to solve the set tasks: General theoretical: analysis of philosophical, 

sociological, psychological and pedagogical literature on the research problem, content analysis; empirical: 

survey, conversation, pedagogical observation, psychological and pedagogical diagnostics; statistical: 

quantitative and qualitative analysis of research data. 

 The didactically interpreted concept of "designing educational activities of primary school children" 

acts as a preliminary development of a system of actions of the teacher (at the organizational and pedagogical 

level) and students (at the subject-activity level) for the implementation of all structural components of 

educational activities, assuming as a predictable result the development of the pupils as a subject of this 

activity. 

The most effective form of designing educational activities of primary school children is a vector-

modular model, which provides a single vector orientation at the level of interaction between the teacher and 

the student within each structural-modular component of educational activity: motivational, indicative, 

content, operational—activity, control—evaluation, performance-correction and is implemented on the basis 

of the developed algorithm within each structural component of educational activity in Uzbekistan.  

We know that primary education is the foundation of education. Therefore, when it comes to designing 

the educational process, it is important to design primary education. To do this, first of all it is necessary to 

study the sources on the content of the subject or activity in the content of the subject, in particular, to collect 

materials and get acquainted with their idea (essence), generalize, categorize and round out the ideas put 

forward in them. will be. This allows the teacher to provide students with detailed, comprehensive information 

about the topic being presented to them, and to visualize the overall learning process. At the same time, a clear, 

common goal on the subject of the subject is focused on the development of tasks that need to be addressed 

positively in order to achieve the educational goal. Clear, well-defined definition of educational goals and 

objectives allows the teacher to focus on the activities of students, the effective use of time in achieving 

educational goals, didactic and educational problems that may arise in the educational process. The most 

important aspect of designing the educational process is to be able to choose the right form, method and means 

of training. It is important that the form, methods and tools of training ensure the success of the educational 

process. With their help, theoretical knowledge about the subject of the subject is transmitted to students, and 

this knowledge is received by students. Determining the most appropriate form, method, and tools for a 

particular activity guarantees nearly 90 percent success in the learning process. 

The design of a particular learning process consists of the following steps: 

Step 1. The first stage of designing the educational process is to study the sources on the content of the 

subject or activity contained in the content of the subject, in particular, to collect materials and get acquainted 

with their idea (essence), to generalize the ideas put forward in them, classification and rounding. Exploring 
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the essence of the subject of the subject or the content of the activities The ability for the teacher to provide 

them with detailed, complete information about the topic (content of the activity) presented to the students, to 

imagine the general process of education allows 

Step 2. The second stage is a clear definition of a single, common goal on the subject (content of 

activity), the definition of specific goals to be addressed in small sections (items) within the general goal, a 

positive solution to achieve the educational goal focused on developing the tasks to be accomplished. Clear, 

well-defined definition of educational goals and objectives allows the teacher to focus on the activities of 

students, the effective use of time in achieving educational goals, didactic and educational problems that may 

arise in the educational process. prevention paves the way for the rational use of existing conditions. The result 

of the second stage is characterized by the statement of single, general and specific goals, as well as tasks on 

the subject of the subject (content of activity).Step 3. The third step in designing the learning process is to 

develop the content of the learning process based on the goals and objectives of the learning process. The 

educational process allows you to express a set of theoretical and practical knowledge on a particular topic 

(content of activities), which serves to illuminate the content of the educational material. The content of 

education should also reflect the scope of the concepts, skills and competencies that students need to acquire. 

After all, the ideological perfection of educational content is determined by the level of mastery of certain 

knowledge, skills and abilities by students. The effect of the third stage is reflected in the development of 

conditions that allow students to master certain concepts, skills and competencies. 

Step 4. The fourth stage, which is the most important stage in the design of the educational process, 

involves the selection of the form, methods and tools of training. The importance of this stage is that the form, 

methods and tools of training ensure the success of the educational process. With their help, theoretical 

knowledge about the subject of the subject (content of the activity) is transmitted to students, and this 

knowledge is received by students. Determining the most appropriate form, method, and tools for a particular 

activity will ensure nearly 90 percent success in the learning process. It is at this stage that the essence of new, 

modern pedagogical technologies is revealed. The right choice of forms, methods and tools of education, which 

direct students to creative research, activity, free thinking, make the lessons interesting, full of debate, and 

stimulate creative debate. Only in this case, students take the initiative, and the teacher is responsible for 

directing their activities in a certain direction, overseeing the overall activities, providing guidance in difficult 

situations, advice and tasks such as evaluating their performance. 

Step 5. In the next stage, the amount of time determined by students as sufficient for the acquisition of 

knowledge, skills and abilities, that is, how much time is spent by students on certain concepts, skills and 

abilities on a particular topic (content of activity)? can be assimilated in 

Step 6. In the sixth stage, a system of exercises (assignments) will be developed. The main condition of 

this stage is the need to pay special attention to the effectiveness of the system of exercises (assignments) 

developed as a result of the stage. It is advisable to divide the system of exercises developed at this stage into 

the following groups: a) exercises that need to be solved (solved) by students during the lesson; b) exercises 

to be performed outside the classroom (homework). The exercises presented to the students should be 

complementary, interrelated, interdependent and, most importantly, evolutionary. 

Step 7. In the seventh stage of the design of the educational process, tasks such as monitoring the general 

activities of students and the development of a test system are carried out. The development of a theoretically 

and practically accurate test system allows students to master certain concepts on the topic (content of 

activities), as well as to accurately and objectively determine the level of ability to form practical skills and 

competencies. When designing a test system, it is important to ensure that the tests are consistent, coherent, 

and consistent. 

Step 8. The final stage of the design of the educational process is the implementation of the created 

project (template) in the educational process, ending with the study of the final level (effectiveness) of the 

educational process. At this stage, the general state of the educational process, the achievements and 

shortcomings, the causes of their occurrence are analyzed, and measures to prevent shortcomings in the next 

training session are identified. It is clear from the comments that there is a certain consistency between the 

tasks performed at each stage, which allows you to effectively organize the educational process. Achieving 

careful implementation of each situation in the design of the educational process leads to the success of 

practical activities (learning process). 

The problem of didactic design of education as a complex system consists of the following components: 

social demand for the content of information - didactic processing for the purpose of cultivating a perfect 

person. By approaching and analyzing the content of information in this way, its functions in the formation of 

science, society and the human person are clarified; pedagogical processing of information content in terms of 

subjects. In this process, each subject is analyzed in terms of its own subject. In this way, the general 
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foundations of science are defined, and the optimal norms for their reflection in the subjects are determined; 

reflect the general principles of science in textbooks. We have a tradition of creating textbooks for students. 

The system of textbooks on subjects takes into account the age, psychological and physiological characteristics 

of children, the level of preparation (how many grades the textbook is intended for students), real knowledge, 

develops basic and additional texts for narrowness; pedagogical content of textbooks is developed in terms of 

teaching materials. It describes the chapters of the textbook and the relationships between them, the paragraphs 

and their order. Exercises to be included in the textbook and their types, assignments, system of questions are 

defined, definition, rules, definitions are made in a childlike form, as well as the volume of the textbook, the 

limits of repetition of students, the optimal amount of theoretical and practical materials. 

Didactic projects are formed by pre-determining the purpose, means and outcome of education: the goal 

is a multifaceted pedagogical phenomenon, and their hierarchical system is formed by going from top (general) 

to bottom (specific). Analysis and synthesis of the child’s knowledge and understanding, application and 

transfer of knowledge, separation of similarities and differences, evaluation of the results of their own activities 

and the activities of others can achieve. 

Thus, knowledge of the nature of the learning process is recorded through the study of the design 

process. At the same time, the study of didactic design increases the ability to know pedagogical phenomena 

and to imagine construction as a whole system. Knowing how to build and knowingly build is the most basic 

quality that is unique to didactic design. 

Conclusion: This is the essence of new, modern pedagogical technologies. It should be noted that the 

chosen methods and tools should serve to achieve the objectives of the lesson, be appropriate to the age and 

level of knowledge of students, be relevant to the topic of the lesson. activity, the right choice of forms, 

methods and means of education that focus on free thinking, the lessons are interesting, full of debate, 

contribute to the emergence of creative debates. Only in this case, students take the initiative, and the teacher 

is responsible for directing their activities in a certain direction, overseeing the overall activities, providing 

guidance in difficult situations, advice and tasks such as evaluating their performance. 

Teachers should be able to organize the process of teaching the basics of academic disciplines in non-

traditional forms, to design the educational process on the basis of a perfect standard, to use these projects 

rationally. Thorough, in-depth mastery of theoretical knowledge by recipients can be a guarantee of the 

formation of practical skills and competencies in them. 

Didactic projects are formed by pre-determining the purpose, means and outcome of education: the goal 

is a multifaceted pedagogical phenomenon, and their hierarchical system is formed by going from top (general) 

to bottom (specific). Analysis and synthesis of the child’s knowledge and understanding, application and 

transfer of knowledge, separation of similarities and differences, evaluation of the results of their own activities 

and the activities of others can achieve. 
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Sojida NAJIYEVA 
Samarqand davlat chet tillari instituti 

pedagogika va psixologiya kafedrasi oʻqituvchisi 

 

TALABALAR IJODIY FAOLIYATINI VA KREDIT-MODUL TIZIMDAGI PEDAGOGIK 

AHAMIYATI 
 

Ushbu maqolada darsni qiziqarli, samarali oʻtkazish va oʻquvchi-talabalarni ijodiy faoliyatga undash, 

yoshlarga toʻgʻri ta’lim berish va qobiliyatlarini oʻstirish kerakligi hamda modul-kredit tizimda talabalardagi 

ijodiy faollikni oshirish ta’lim inson rivojlanishining muhim tarkibiy qismi sifatida qator ijtimoiy, iqtisodiy, 

siyosiy va gumanitar muammolarni bartaraf etishga mislsiz ta’sir koʻrsatishi haqida fikr bayon etilgan. 

Kalit soʻz: ta’lim, tizim, kredit-modul, bilim, dars, oʻquv, muassasa, oʻqituvchi, mahorat, qiziqish, ijod, 

kadr, qobiliyat, talaba. 

В данной статье рассказывается о том, как необходимо интересно, эффективно провести урок 

и мотивировать учащихся к творческой деятельности, обучать молодых людей и развивать их 

навыки, а также как повысить творческую активность учащихся в в модульно-кредитной системе. 

Высказываются мнения о том, что образование как важная составляющая развития человека 

оказывает несравненное влияние на решение ряда социальных, экономических, политических и 

гуманитарных проблем. 

Ключевые слова: образование, система, кредитный модуль, знания, урок, учеба, учреждение, 

учитель, умение, интерес, творчество, персонал, способности, студент. 

This article is an interesting, effective lesson and encourages students to be creative. On the need to 

properly educate and develop the skills of young people, as well as to increase the creative activity of students 

in the modular-credit system. It is argued that education as an important component of human development 

has an unprecedented impact on overcoming a number of social, economic, political and humanitarian 

problems. 

Key words: Education, system, credit module, knowledge, lesson, study, institution, teacher, skill, 

interest, creativity, staff, ability, student 

 

Kirish. Yangilikka intilish, oliy ta’lim tizimini tubdan qayta isloh qilish boʻyicha boshlangan 

harakatlarni davom ettirib har tomonlama rivojlatirish barcha pedagog xodimlarning mas’uliyatli vazifa 

ekanlanligini anglashimiz lozim. Ammo oldimizda bundan yaxshiroq yoʻl ham, tanlov ham yoʻq. Nega 

deganda, barcha rivojlangan mamlakatlarning oliy ta’lim muassasalari ushbu yoʻldan yurib, yuqori natijalarni 

qoʻlga kiritmoqda. Shu bois, ta’lim jarayoni hozirgi kunda kredit-modul tizimi orqali ta’lim berishni boshladi. 

Bu yoʻlda pedagoglar va talabalar birgalikda faoliyat olib borib yuqori marralarga erisha oladi deb aytasak 

maqsadga muvofiq boʻladi. 

Asosiy qism. Kredit-modul tizimining joriy etilishi oʻqituvchi va talabaning hamkorlikda ishlashida 

muhim omil boʻlib hisoblanadi. Modulli ta’limda pedagog tinglovchining oʻzlashtirish jarayonini tashkil etadi, 

boshqaradi, maslahat beradi, tekshiradi. Talaba esa yoʻnaltirilgan obyekt tomon mustaqil harakat qiladi. Eng 

katta urgʻu ham talabalarning mustaqil ta’lim olishiga qaratiladi. Talaba oʻz ustida koʻproq mustaqil holda 

ishlasa, u didaktik jihatdan oʻqiyotgan narsasini mukammal anglaydi va tafakkur yuritadi.  

Oʻquv jarayonida mustaqil ta’lim olishning ahamiyati ortadi va bu kelajakda mutaxassislarning 

mustaqilligi, ijodiy tashabbuskorligi hamda faolligini oshirishga olib keladi. Kredit-modul tizimida universitet, 

institut talabalari har doim oʻqituvchi va kursdoshlaridan yordam hamda maslahat olish imkoniyatiga ega 

boʻladi. Bu esa oʻzaro hamjihatlikni mustahkamlaydi va jamoada ishlash koʻnikmalarini shakllantirishga 

xizmat qiladi. Kredit-modul oʻqitish tizimiga oʻtish oliy oʻquv yurti professor-oʻqituvchilariga boʻlgan 

majburiyatni hamda talabni ham oshiradi. Yuqorida ta’kidlab oʻtilganidek, modulli oʻqitish tizimi bilan 

oʻqituvchi nafaqat axborot beruvchi va nazorat qiluvchi funksiyalarini, balki maslahatchi hamda 

muvofiqlashtiruvchilik vazifalarini ham bajaradi. 

Pedagogik jarayonda oʻqituvchining yetakchilik roli saqlab qolinadi. Didaktik ta’limotda oʻqitishning 

umumiy tamoyillari muhim oʻrin oladi. “Yoshlarga toʻgʻri ta’lim berish-bu har xil mualliflarning asarlaridan 

toʻplangan soʻzlar, iboralar, hikmatlar fiklar yigʻindisini bolaning miyasiga joylash degan gap emas, balki 

narsalarning mohiyatini anglash qobiliyatini oʻstirish demakdir”– degan edi Y.A.Komenskiy. Demak, 

talabalardagi ijodkorlikni shakllantirish hamda rivojlantirish bu pedagogning mehnati ekanligini anglashimiz 

darkor. 

Talaba oʻzidagi qobiliyatni bilmasligi, anglamasligi mumkin, ammo pedagog uni koʻra bilgan anglagan 

boʻladi. Pedagog talaba-oʻquvchini toʻgʻri yoʻnaltirsa va uni oʻz ustida koʻproq ishlashga undasa, undagi 
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ijodkorlik yangi gʻoyalar tugʻilaveradi. Ulardagi ijodkorlikni shakllantirish ustoz-murabiylarga borib 

taqalaveradi. Zero, mehnat bozori talabiga mos kadrlarni tayyorlashimiz shart va zarur. Biz pedagog sifatida 

oʻz oʻrnimizni, mavqeimizni yoʻqotmasdan birgalikda oʻqitib-oʻrgatib jamiyat va davlat rivojiga oʻz 

hissamizni qoʻshishga ma’sulmiz.  

Muhokamalar va natijalar. Pedagogika fani har bir bolaning bilish faoliyati va uni amalga oshirish 

jarayoni toʻgʻrisida alohida bilim beradi. Didaktika har qanday alohida predmetni oʻqitish va uning mazmunini 

tayin etish qonuniyatlarini aniqlaydigan fan sifatida ta’lim va ma’rifat ishlarini samarali tashkil etishning 

umumiy usullarini belgilab berishi lozim. Ayni vaqtda, alohida predmetlarni oʻqitish metodikasi oliy maktab 

amaliyotining aniq tajribalaridan kelib chiqqanligi uchun didaktikaning tamoyillari ta’lim jarayonida 

uchraydigan har xil favqulodda hodisalarning oʻziga xosligini hisobga olgan holda tuziladi. 

Didaktika ta’lim usullari muammosini ham qamrab oladi. Oʻqituvchi biror predmet boʻyicha 

oʻquvchilarning tizimli bilim olishini ta’minlash maqsadi sari intilar ekan, ma’lum ishlarning bajarilish 

namunasini koʻrsatadi. Ayni vaqtda, u ta’limning barcha bosqichlarida oʻquvchining faolligi va mustaqilligini 

ta’minlaydi. Oʻquvchilar oʻqituvchi rahbarligida tajriba va kuzatuvlari asosida yangi bilimlarni oʻzlashtiradi. 

Ularga chuqur va mustaqil oʻzlashtirishlari, oʻrgangan bilimlarini amaliyotda ijodiy qoʻllashlari uchun maxsus 

topshiriklar beriladi. Bilish jarayoni oʻquvchilarni bilmaslikdan bilishga, notoʻgʻri va noaniq bilishdan tobora 

toʻliqroq va aniqroq chuqurroq bilishga boʻlgan yoʻlni bosib oʻtadi. 

Talabalarda ijodkorlikni shakllantirishning muhim pedagogik sharti uni mustaqil bilim olish va ijodiy 

fikrlashga yoʻnaltirish hisolanadi. Bu jarayonda talabalar oʻzlari bilgan narsalari, tafakkur va tahlil qilish 

imkoniyatiga ega boʻladilar. Kredit-modul texnologiyasi asosida ijodkor, faol, mustaqil fikrlovchi shaxsni 

tarbiyalab voyaga yetkazish uchun ta’lim tizimida muhim oʻzgarishlar va qayta qurish hayotiy zarurat ekanli 

hozirgi kunda hech bir pedagog xodim uchun sir emas. Shularni inobatga olib, ta’limda tub oʻzgarishlar yasash, 

faol, ijodkor, aql zakovatli, ziyoli mutaxassislarni tayyorlashning ilmiy asoslarini yaratish lozim. Bugungi 

kundagi muhim masalalardan biri, nafaqat bilimli, balki ijodiy tafakkur sohibi boʻlgan, mustaqil fikrlovchi 

shaxslarni shakllantirish hisoblanadi. 

Ijodkor shaxsning shakllanishini shaxsning oʻzaro mos tarzda bajarilgan ijodiy faoliyati va ijodiy 

mahsulotlarni yaratish borasidagi rivojlanishi sifatida belgilash mumkin. Talabalar oʻzlarining ijodiy fikrlash 

qobiliyatlarini qulay muhitda toʻla namoyon qilishlari mumkin. Agar talabalarda muvaffaqiyatsizlikka uchrash 

qoʻrquv hissi mavjud boʻlsa, fikrni notoʻgʻri ifodalashdan hadiksirasalar, tanqidga uchrasalar bunday vaziyatda 

ularda ijodiy fikrlash koʻnikmalarini samarali shakllantirib boʻlmaydi. Talabalarda ijodkorlikni odatga 

aylantirish orqaligina ijodiy fikrlash koʻnikmasini muvaffaqiyatli shakllantirish mumkin. 

Talabalarda ijodiy fikrlash koʻnikmasini shakllantirishdan oldin sinfda qulay muhitni yaratish lozim. 

Ijodiy muhitda ta’lim olayotgan talabalarda asta-sekin ijodiy vazifalarni bajarishga nisbatan qiziqish ortadi, 

shuningdek, ijodiy tafakkurga ega oʻqituvchini kuzatish natijasida ijodiy fikrlashga moyil boʻladi. Ijodkorlik 

xarakteridagi oʻquv-bilish muhiti talabalarda ta’lim jarayonida katta ahamiyatga ega boʻlgan tanqidiy va 

kreativ fikrlash koʻnikmasining rivojlanishiga olib keladi. 

Didaktik faoliyat aynan insonga bilim berib, didaktik jihatdan yosh avlodni “Kimni oʻqitamiz?”, 

“Nimaga oʻqitamiz?”, “Nimani oʻqitamiz?”, “Qanday oʻqitamiz” kabi savollarga javob beradi. Didaktika 

oʻqitishning umumiy qonun va qonuniyatlarini aniqlab berish bilan birga, har bir oʻquv fanining oʻqitish 

usullari uchun asos boʻladi. Keridit-modul tizimida ham didaktikaga bevosita ham, bilvosita ham murojaat 

etadi. Shuning uchun didaktika butun pedagogik faoliyat uchun, ya’ni ta’lim-tarbiya bilan 

shugʻullanuvchilarning nazariy va amaliy harakatlari uchun metodologik asos vazifasini oʻtaydi. 

Kredit-modul tizimida ham didaktikaning tadqiqot obyekti ta’lim-tarbiya jarayonidir. Didaktikaning 

maqsadi kredit-modul texnologiyasiga asoslanib ta’lim-tarbiya jarayoninig muayyan qonuniyatlar asosida 

kechishini ilmiy-nazariy tomondan asoslab berishdir. Bilimlarni uzatishda onglilik va faollik, koʻrgazmalilik, 

tizimlilik va muntazamlilik, mustahkamlik, tushunarlilik, ilmiy asoslab berish, nazariy va amaliy birligi 

tamoyillaridan foydalangan holda darslarni samarali tashkil etish lozim. 

Shunda talaba oʻquv yili davomida har bir fandan kreditlarni toʻplashga harakat qiladi. Oʻz ustida 

mustaqil holda koʻproq ishlashi lozimligi anglaydi va oʻqib izlanadi. Hozirgi kun davr talabi asosida kredit-

modul texnologiyasi joriy etildi. Kredit-modul ta’lim texnologiyasi mohiyati oʻquvchilar tomonidan 

tugallangan axborot bloklari - modullarni ketma-ket oʻzlashtirishdan iborat. Alohida oʻzaro bogʻlangan 

modullarga boʻlingan oʻquv axboroti ta’lim oluvchilarning yangi bilimlarni oʻzlashtirish jarayonini 

optimallashtirish, predmetli ta’lim tizimida oʻrganiladigan oʻquv materialidan keraksiz axborot bloklarini 

chiqarib tashlash, olingan nazariy bilim va amaliy koʻnikmalarni oʻzaro bogʻlashni ta’minlashga qaratilgan.  

Kredit-modul ta’lim texnologiyasi har bir talaba shaxsining psixologik xususiyatlariga, tavsiya etilgan 

oʻquv dasturi bilan talabalarning mustaqil ishlashiga qaratilgan boʻlib, unda belgilangan didaktik maqsadlarga 

erishish uchun harakatlar maqsadli dasturi, ma’lumotlar bazasi va uslubiy koʻrsatmalar mavjud. Kredit-modul 
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oʻqitish texnologiyasi ta’lim jarayonini muayyan soha mutaxassislarini tayyorlash talablariga muvofiq 

boshqarishni ta’minlaydi, bu esa yosh mutaxassisning ma’lum kasbiy faoliyat turiga moslashishga ketadigan 

vaqtni kamaytiradi. 

Kredit-modul texnologiyasi talaba shaxsini har tomonlama rivojlantirish, muvaffaqiyatli ta’lim uchun 

zarur irodani tarbiyalash va, albatta, faol mustaqil izlanuvchanlik faoliyatini ta’minlaydi, chunki talaba oʻquv 

materialini faoliyatda oʻzlashtirgan ta’lim samarali ta’lim hisoblanadi. Faqat shundagina ta’lim talabaning 

bilimni ongli qabul qilish va mustahkam oʻzlashtirishiga va uni rivojlantirishiga yoʻl ochadi. Shuning uchun 

oʻquvchi oʻzi oʻrganishi kerak, oʻqituvchi esa oʻqitish jarayonini boshqarish orqali unga yordam berishi lozim. 

Kredit-modul tizimi orqali dars berayotgan oʻqituvchining vazifalari axborot yetkazish va nazorat qilish bilan 

cheklanmaydi. Oʻqituvchi talabani ragʻbatlantiradi, uning oʻquv faoliyatini tashkil etadi, muvofiqlashtiradi va 

nazorat qiladi. Kredit-modul ta’lim texnologiyasi shunday ta’lim usulini amalga oshirishga yordam beradi. 

Kredit-modul ta’lim texnologiyasi zamonaviy pedagogik texnologiya sifatida quyidagi muhim xususiyatlarga 

ega: natijadorlik, samaradorlik, tejamkorlik, motivlashuv; talaba shaxsini har tomonlama rivojlantirish va, 

albatta, uning faol mustaqil bilim faoliyatini nazarda tutadigan rivojlantiruvchi ta’lim tamoyillariga asoslanadi; 

boshqa ta’lim texnologiyalaridan shunisi bilan farq qiladiki, unda tugallangan axborot bloki, ya’ni modul 

oʻqitishning asosiy vositasi sifatida namoyon boʻladi.  

Kredit-modul ta’limning mohiyati shundan iboratki, oʻqitish mazmuni avtonom tashkiliy-metodik 

bloklarga – modullar asosiga qurilib, ularning mazmuni va hajmi didaktik maqsad, oʻquvchilarning yoʻnalishi 

va bilim darajasi, ta’lim oluvchilarning oʻquv dasturi boʻyicha individual harakatlanish istagiga qarab 

oʻzgarishi mumkin. Talabalarni topshiriqlarni oʻz vaqtida bajarishga oʻrgatish ularni mas’uliyat bilan 

oʻrganishga oʻrgatish demakdir. Modulli ta’lim mohiyati shundaki, talaba modul bilan ishlash jarayonida 

oʻquv-bilish faoliyatining aniq maqsadlariga toʻla mustaqil ravishda erishishi lozimligini anglaydi. Oʻqitish 

modul oʻz ichiga quyidagilarni qamrab oladi: maqsadli tadbirlar rejasi, axborotlar banki, didaktik maqsadlarga 

erishish uchun uslubiy qoʻllanma; koʻnikmalarni shakllantirish boʻyicha amaliy vazifalar; belgilangan 

maqsadlarga erishishni aniqlash boʻyicha nazorat mashgʻulotlari. 

Xulosa. Didaktik maqsad ta’lim oluvchi uchun shakllantiriladi va nafaqat oʻrganilayotgan mazmun 

hajmini, balki uni oʻzlashtirish darajasini ham oʻz ichiga oladi. Kredit-modul texnologiyasi asosida oʻqitishni 

amalga oshirishda asosiy urgʻu talabalar faolligiga beriladi, bunda oʻqituvchining roli maslahat berish va 

nazorat qilish harakatlarigacha chegaralanadi, bu esa har bir ta’lim oluvchiga boʻlgan individual yondashuv 

asosida amalga oshadi. Buning uchun talabalarni samarali ta’lim usullari, ya’ni boshqaruvning ayrim 

vazifalarini oʻz zimmasiga olgan modul bilan ta’minlash zarur. Oʻz ustida mustaqil izlanib oʻqib oʻrganishi 

lozim. 
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“BLENDED LEARNING” - СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДОВАНИЮ В 

МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В статье отмечается, что подготовка профессионально компетентного и мобильного 

выпускника в настоящее время невозможно без использования современных инновационных 

педагогических технологий. “Blended learning” включает наряду с современным традиционным 

обучением еще и дистанционное обучение, одним из разновидностей которого является метод 

педагогической технологии “Перевернутый класс” - “flipped classroom” показало, что данная 

технология при сравнении с традиционными методами наиболее эффективна, объективна и служит 

расширению знаний студента-медика не только в границах одного преподоваемого предмета, но и 

заставляет преобретать навыки командной работы, самоконтроля и самообразования; кроме того 

студент-медик научится принимать решение в конкретной ситуации, работать самостоятельно.  

Ключевые слова: инновационная педагогическая технология, “Blended learning”, 

“Перевернутый класс” – “flipped classroom”, самостоятельная работа студента-медика. 

Maqolada zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanmasdan turib, kasbiy malakali 

va harakatchan bitiruvchini tayyorlash mumkin emas. “Qoʻshma taʼlim” zamonaviy anʼanaviy oʻqitish bilan 

bir qatorda masofaviy taʼlimni ham oʻz ichiga oladi, uning turlaridan biri “Flipped classroom” pedagogik 

texnologiya usuli boʻlib, ushbu texnologiya anʼanaviy usullar bilan solishtirganda eng samarali, obyektiv 

ekanligini koʻrsatdi. Tibbiyot talabasining bilimini nafaqat oʻqitiladigan fan doirasida kengaytirishga xizmat 

qiladi, balki uni jamoada ishlash, oʻzini oʻzi nazorat qilish va oʻz-oʻzini tarbiyalash koʻnikmalarini egallashga 

yordam beradi, bundan tashqari, tibbiyot talabasi muayyan vaziyatda qaror qabul qilishni, mustaqil ishlashni 

oʻrganadi. 

Kalit soʻzlar: innovatsion pedagogik texnologiya, “Blended learning”, “Flipped classroom”, tibbiyot 

fakulteti talabasining mustaqil ishi. 

The article notes that the preparation of a professionally competent and mobile graduate is currently 

impossible without the use of modern innovative pedagogical technologies. “Blended learning” includes, 

along with modern traditional teaching, distance learning, one of the varieties of which is the method of 

pedagogical technology “Flipped classroom” has shown that this technology, when compared with traditional 

methods, is the most effective, objective and serves to expand knowledge a medical student not only within the 

boundaries of one taught subject, but also makes him acquire the skills of teamwork, self-control and self-

education; in addition, a medical student will learn to make decisions in a particular situation, to work 

independently. 

Keywords: innovative pedagogical technology, “Blended learning”, “Flipped classroom”, independent 

work of a medical student 

 

На сегодняшний день для реализации всего умственного потенциала студента, высшее 

образование должно быть ориентировано на личность [5]. Для этого в процессе организации обучения 

необходимо учитывать способности, потребности и особенности студента [11]. Исторически, одним из 

таких методов преподавания была Болонская система. 19 июня 1999 года министры образования 29 

европейских стран подписали Болонскую декларацию, которая предусматривала, что к 2010 году все 

европейские страны будут включены в эту систему [12]. 

Особую роль в этой системе играют современные педагогические технологии. Потому что они 

включают в себе: 

1. Проблемные технологии обучения. 

2. Дидактически-игровые технологии.  

3. Технологии совместной работы.  

4. Разделенные на типы модульных технологий смешанное образование - “blended learning” [20]. 

Деклан Берн о “blended learning” - “смешанном обучении” говорил: “Это образование направлено 

на эффективное использование богатого педагогического опыта. Такой подход может быть основан на 

использовании различных методов в представлении информации, организации традиционных 

мероприятий по организации образования и информационных технологий, отдельных лиц и групп в 
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образовательном процессе. Такой разноплановый подход не утомляет ученика и усиливает его 

мотивацию к учебе. Основная задача - обеспечить совместимость выбранных методов и добиться 

высокой эффективности при небольших затратах” [13]. 

“Blended learning” - “смешанное обучение” включает в себе наряду с современным 

традиционным обучением еще и дистанционное обучение. Дистанционное обучение объясняет два 

основных подхода к обучению: это модели расширения и трансформации. Технология обучения в 

расширенной модели почти не отличается от нынешней традиционной методики. Модель 

трансформации включает в себя инструменты информационных и коммуникационных технологий для 

совместной работы преподавателя и студента [18]. 

В современности существует большой спрос на педагогические технологии. В условиях, когда 

национальная программа обучения требует подготовки высококвалифицированных кадров, большое 

значение приобретает направление создания гарантированного эффективного результата [8]. Только 

система обучения, основанная на гарантированных эффективных результатах, может предоставить 

квалифицированный персонал [6, 16]. Следовательно, существует необходимость в дальнейшем 

совершенствовании педагогических технологий, развитии новых технологий, особенно в сфере 

образования.  

Современная нормативно-правовая база определяет единые требования к качеству и 

доступности медицинской помощи, квалификации медицинских работников [9, 14]. В связи с этим, 

проблема постоянного повышения качества подготовки врачей в медицинских вузах остаётся 

актуальной. 

Самыми главными чертами выпускника каждого медицинского высшего учебного заведения 

являются его профессиональная компетентность и мобильность [1]. Поэтому спрос на навыки и 

педагогическое умение преподавателей медицинских вузов сегодня растет. От педагога медицинского 

вуза требуется управлять не только своей психикой, культурой речи и врачебными способностями, но 

и психическим состоянием студента и выработка профессиональных навыков у будущего медика. 

Чтобы выполнить эту задачу, педагог должен изучить самые тонкие аспекты психики студента и найти 

путь к сердцу каждого в аудитории [7]. 

Сегодня процесс подготовки квалифицированного специалиста немыслим без самостоятельной 

работы. Потому что именно в процессе самостоятельной работы у студентов-медиков развиваются 

рефлексы критического, творческого мышления [10]. В развитии педагогических технологий основной 

упор делается на конечный результат. Самостоятельная работа, играющая в этом ключевую роль, 

способствует закреплению знаний, навыков и умений студентов-медиков.  

Расширение объема самостоятельного обучения и усвоение дополнительного теоретического и 

практического материала тесно связано с приобретением профессиональных навыков и умении - 

самостоятельной курацией больных. Если бы процесс обучения ограничивался учебными 

программами и уроками, изложенными в программе, все занятия проводились бы в аудитории, тогда 

знания подготовленных профессионалов были бы односторонними [15]. 

Самостоятельную работу с литературой следует рассматривать не с точки зрения ее чтения и 

понимания, а с точки зрения поиска материалов, необходимых для решения конкретных 

профессиональных задач (например, постановка диагноза, решение проблемы, выбор нужных 

лекарств, курсовой проект и т.д.). В этом случае студенты-медики видят суть работы с литературой и 

другими источниками. Это создает необходимые условия для того, чтобы студент-медик был готов к 

вступлению в практическую деятельность [2]. 

Независимость - одна из особенностей характера человека, которая в различных формах 

отражается в системе человеческого мышления, деятельности и поступков [21]. Когда понятие 

независимости применяется к студенту-медику, то студент может выразить понятие дальнейшего 

укрепления и стремления ко всем знаниям, полученным при формировании стоящих перед ним задач, 

в том числе как будущий специалист. 

Применение передового международного опыта, который прошёл практическое испытание, 

один из разновидностей “blended learning” - “смешанное обучение” намного облегчает организацию 

задуманного дела. Наши коллеги из Российских медицинских университетов в учебный процесс 

широко применяли педагогическую технологию – “Перевернутый класс” – “flipped classroom” и 

рекомендовали его как высокоэффективную методику обучения [19].  

Целью данной методики является разработка и внедрение модели интегрированного 

преподавания инновационных и традиционных методов – “перевернутый класс” – “flipped classroom”, 

которая обеспечит систематизацию внедрения традиционного и инновационного медицинского 

образования [17]. 
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Педагогическая технология “Перевернутый класс” – “flipped classroom” состоит из двух 

взаимосвязанных этапов: внеаудиторной учебной деятельности студентов с использованием онлайн-

курсов, включающих видео инструкции преподавателя и последующего аудиторного интерактивного, 

преимущественно командного обучения [4]. Применение педагогической технологии “Перевернутый 

класс” (flipped classroom) при преподавании некоторых доклинических предметов в Бухарском 

государственном медицинском институте показало, что данная технология при сравнении с 

традиционными методами преподавания наиболее эффективна, объективна и служит расширению 

знаний студента-медика не только в границах одного преподаваемого предмета, но и заставляет 

приобретать навыки командной работы, самоконтроля будущего врача и самообразования; кроме того 

студент научится принимать решение в конкретной ситуации, что немаловажно для будущего врача и 

научится работать самостоятельно [3].  

Надо признать, что в эпоху глобализации объективности самого процесса обучения 

недостаточно для подготовки профессионалов. Цель может быть достигнута только тогда, когда 

процесс обучения сочетается с самостоятельным обучением и элементы информационных технологий 

присутствуют в современном виде. 

Таким образом, нужно отметить, что для реализации программы обучения педагог должен уметь 

овладеть аудиторией, применять современные информационные технологии, тогда как студент-медик 

должен обладать самостоятельно пользоваться информацией, которые послужат формированию 

высоких профессиональных знаний и навыков. Представленную технологию "blended learning" можно 

эффективно использовать для преподавания как доклинических, так и клинических дисциплин в 

медицинских вузах. Технология «перевернутого класса» помогает интегрировать инновационные 

методы не утратив преимущества традиционного медицинского образования.  
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KOMPETENTLIK YONDASHUV ASOSIDA BOʻLAJAK PEDAGOGLARNI 

TAYYORLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH 
 

Strategik fikrlash, muammolarga nostandart usullarda yechim izlash va asosli tavakkal qilishga 

oʻrgatilgan mutaxassislarning yangi avlodi paydo boʻlgan muammolarni malakali hal qilishi, istiqbollarni 

koʻrishi va ularni amalga oshirish yoʻllarini topishi kerak. Yuqori darajadagi kadrlar tayyorlash vazifasi 

ta’lim tizimidan innovatsion yondashuvni talab qiladi. 

Kalit soʻzlar: dars, jarayon, dastur, interfaol, koʻnikma, oʻqituvchi, oʻquvchi. 

Новое поколение специалистов должно грамотно решать возникающие проблемы, видеть 

перспективы и находить пути их реализации, которых научили мыслить стратегически, искать 

решения проблем нестандартными путями, идти на оправданные риски. Задача подготовки высокого 

уровня кадров требует от системы образования инновационного подхода. 

Ключевые слова: урок, процесс, программа, интерактив, навык, учитель, ученик. 

A new generation of specialists who have been taught to think strategically, look for solutions to 

problems in non-standard ways, and take justified risks should competently solve emerging problems, see the 

prospects and find ways to implement them. The task of training a high level of personnel requires an 

innovative approach from the education system 

Key words: lesson, process, program, interactive, skill, teacher, student. 

 

Kirish. Yangi tahrirdagi “Ta’lim togrisida”gi Qonunda Yangi Oʻzbekisnonni barpo etish sharoitida 

yuksak ma’naviy-axloqiy salohiyatga, zamonaviy kasb-kor malakalariga ijodiy va ijtimoiy faolikka, mantiqiy 

tafakkurga ega boʻlib, hayotdagi muammolarning oqilona yechimini topish mahorati bilan qurollangan, 

huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati vazifalarini odilona baholaydigan mataxassislarning yangi 

avlodini tayorlash shuningdek, har tomonlama barkamol, ta’lim va kasb-hunar dasturlarini ongli ravishda, 

mukammal oʻzlashtirgan, mas’uliyatni chuqur his qiladigan kadrlarni tarbiyalab voyaga yetkazishni nazarda 

tutgan ijtimoiy-pedagogik gʻoya ilgari surilgan.  

Darhaqiqat, mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy sohalarda amalga oshirilayotgan 

islohotlar natijasida shaxsning erkin fikrlashi va mantiqiy-ijodiy mushohada qilish koʻnikmalarini yanada 

rivojlantirish, fuqarolarning, ayniqsa yoshlarning, huquqlari shaxs sifatidagi manfaatlarini himoya qilish 

ishlari yangi mazmun va ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va ma’naviy-siyosiy 

hayotni yangicha qurish sharoitida shaxs erkin, mantiqiy izchillikda, ijodiy fikr yurita olmasa, har qanday 

yoshning shaxsiy manfaatlar qonun doirasida himoya qilinmasa, uni har tomonlama rivojlangan, komil inson 

qilib voyaga yetkazib boʻlmaydi. Shuning ushun dastavval uning bilim olish huquqi va erkinliklarini ijtimoiy 

nuqtayi nazardan himoya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy-siyosiy tayyorgarligini kuchaytirish, oily 

oʻquv yurtlarida oʻqiyotganida mantiqiy, ijodiy mushohada qilish, fikr yuritish qobiliyatlarini rivojlantirish 

davlat dasturlarining muhim koʻrsatmalaridan biriga aylangan. 

Asosiy qism. Asosan, oʻquv jarayonida darslarni oʻtkazishning faol va interaktiv shakllaridan (dialog 

rejimidagi seminarlar, munozaralar, kompyuter stimulyatsiyalari, biznes va rolli oʻyinlar, aniq vaziyatlarni 

tahlil qilish, psixologik va boshqa treninglar, guruh muhokamalari) keng foydalanishni ta’minlashi kerak. 

Talabalarning kasbiy koʻnikmalarini shakllantirish va rivojlantirish maqsadida ularning ilmiy-tadqiqot 

guruhlari va oliy oʻquv yurtlariaro telekonferensiyalari ishining natijalari sinfdan tashqari ishlar bilan 

birgalikda amalga oshirish zarur. 

Interfaol shakllarda oʻtkaziladigan darslarning nisbati dasturning asosiy maqsadi (missiyasi), talabalar 

kontingentining xususiyatlari va aniq fanlarning mazmuni bilan belgilanadi. Masalan, oʻquv jarayonida 

bakalavriat talabalari uchun ular auditoriya darslarining kamida 40 foizini tashkil qilishi kerak. Interaktiv 

(“Inter” - oʻzaro, “act” - harakat qilish) - oʻzaro munosabatda boʻlmoq, suhbat, suhbat tarzida boʻlmoq degan 

ma’noni anglatadi. Interaktiv ta’lim inglizcha “interaktiv ta’lim” atamasining tarjimasi boʻlib, oʻzaro ta’sirga 

asoslangan oʻrganish (spontan yoki maxsus tashkil etilgan) va oʻzaro ta’sirga asoslangan oʻrganish degan 

ma’noni anglatadi. Interfaol ta’lim tinglovchilarning oʻquv muhiti bilan bevosita oʻzaro ta’siriga, 

ishtirokchilarning shaxsiy tajribasiga asoslanadi. An’anaviy oʻqitish oʻqituvchining subyekt sifatidagi, 

oʻquvchining esa pedagogik jarayonning obyekti sifatidagi pozitsiyasiga asoslanadi. Interfaol darslarda 

oʻqituvchining oʻrni darsning maqsadiga erishish uchun oʻquvchilar faoliyatining yoʻnalishiga qisqartiriladi. 

Oʻqituvchi oʻzining dars rejasini ham ishlab chiqadi (odatda, bu interfaol mashqlar va topshiriqlar boʻlib, ular 
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davomida talaba materialni oʻrganadi). Interfaol ta’lim - bu kognitiv faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli. 

Bu juda aniq va bashorat qilinadigan maqsadlarni nazarda tutadi. Maqsad - qulay oʻquv muhitini yaratish. 

Bunda talaba yoki tinglovchi oʻz muvaffaqiyatini, oʻz intellektual kompetensiyasini his qiladi, bu esa oʻquv 

jarayonining oʻzini samarali qiladi, bilim va koʻnikmalar beradi, shuningdek, mashgʻulot tugagandan soʻng 

muammolarni hal qilish ustida ishlash uchun zamin yaratadi. 

Boshqacha aytganda, interfaol ta’lim, eng avvalo, interfaol ta’lim boʻlib, uning davomida oʻquvchi va 

oʻqituvchi oʻrtasida, oʻquvchilarning oʻzlari oʻrtasida oʻzaro ta’sir mavjud boʻladi. Ta’limning interfaol 

shakllarining asosiy vazifalari quyidagilardir: oʻquvchilarning qiziqishini uygʻotish; oʻquv materialini 

samarali oʻzlashtirish; oʻquvchilarning qoʻyilgan ta’lim muammosini hal qilish yoʻllari va variantlarini 

mustaqil ravishda izlash (taklif etilgan variantlardan birini tanlash yoki oʻz variantini topish va yechimni 

asoslash); oʻquvchilar oʻrtasida ta’sir oʻrnatish, jamoada ishlashni oʻrganish, har qanday nuqtayi nazarga 

nisbatan bagʻrikenglik, har kimning soʻz erkinligi huquqini hurmat qilish, uning qadr-qimmatini hurmat qilish; 

talabalarning fikr va qarashlarini shakllantirish; hayotiy va kasbiy koʻnikmalarni shakllantirish; talabaning 

ongli kompetensiya darajasiga erishish. Shu sababli ta’limning interaktiv shakllarini joriy etish zamonaviy 

universitetda talabalarni tayyorlashni takomillashtirishning eng muhim yoʻnalishlaridan biridir. Talabalar 

oʻquv jarayonida faol ishtirok etish orqali oʻrgangan materialga osonroq kirib boradi, tushunadi va eslab 

qoladi. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda asosiy uslubiy yangiliklar oʻqitishning interfaol usullaridan 

foydalanish bilan bogʻliq.  

Birgalikda faoliyat deganda har bir kishi oʻzining alohida individual hissasini qoʻshishini anglatadi, ish 

jarayonida bilim, gʻoyalar, faoliyat usullari almashinuvi mavjud. Individual, juftlik va guruh ishlari, rolli 

oʻyinlar tashkil etiladi, hujjatlar va turli ma’lumot manbalari bilan ish olib boriladi. 

Interfaol usullar oʻzaro ta’sir, tinglovchilarning faolligi, guruh tajribasiga tayanish va majburiy qayta 

aloqa tamoyillariga asoslanadi. Ochiqlik, ishtirokchilarning oʻzaro munosabati, ularning dalillari tengligi, 

birgalikdagi bilimlarni toʻplash, oʻzaro baholash va nazorat qilish imkoniyati bilan ajralib turadigan oʻquv 

muloqot muhiti yaratiladi.  

Muhokama va natijalar. Oʻqituvchi yangi bilimlar bilan birgalikda trening ishtirokchilarini mustaqil 

izlanishga olib boradi. Oʻqituvchining faoliyati oʻquvchilarning faolligida oʻz oʻrnini bosadi, uning vazifasi 

ularning tashabbuskorligi uchun sharoit yaratishdir. Oʻqituvchi oʻquv ma’lumotlarini oʻzi orqali oʻtkazadigan 

filtrning rolini rad etadi va ishda yordamchi vazifasini bajaradi, ma’lumot manbalaridan biridir. 

Interfaol shakllardan foydalanganda oʻqituvchining roli keskin oʻzgaradi, u markaziy boʻlishni 

toʻxtatadi, u faqat jarayonni tartibga soladi va uning umumiy tashkil etilishi bilan shugʻullanadi, zarur 

vazifalarni oldindan tayyorlaydi va guruhlarda muhokama qilish uchun savollar yoki mavzularni 

shakllantiradi, maslahatlar beradi, rejalashtirilgan rejani amalga oshirish vaqti va tartibini nazorat qiladi. 

Ishtirokchilar ijtimoiy tajribaga - oʻzlarining va boshqalarning tajribasiga murojaat qilishadi, shu bilan birga 

ular bir-birlari bilan muloqot qilishlari, belgilangan vazifalarni birgalikda hal qilishlari, nizolarni yengishlari, 

umumiy aloqa nuqtalarini topishlari va murosaga kelishlari kerak. 

Kompetensiyaga asoslangan yondashuvda amalga oshirishda turli interaktiv shakllardan foydalanish 

mumkin: 

- davra suhbati (munozara, debat); 

- aqliy hujum (aqliy hujum); 

- biznes va rolli oʻyinlar; 

- keys-stadi (aniq vaziyatlarni tahlil qilish, vaziyatni tahlil qilish); 

- master-klass va boshqalar. 

Interfaol darsni ishlab chiqishda ishning ayrim tamoyillarini hisobga olish tavsiya etiladi: 

- dars ma’ruza emas, balki umumiy ishdir; 

- barcha ishtirokchilar yoshi, ijtimoiy mavqei, tajribasi, ish joyidan qat’iy nazar tengdir; 

- har bir ishtirokchi har qanday masala boʻyicha oʻz fikrini bildirish huquqiga ega; 

- shaxsni toʻgʻridan-toʻgʻri tanqid qilishga oʻrin yoʻq (faqat fikrni tanqid qilish mumkin); 

- darsda aytilganlarning barchasi harakat uchun qoʻllanma emas, balki fikrlash uchun ma’lumotdir. 

Interfaol ta’lim bir vaqtning oʻzida bir nechta muammolarni hal qilish imkonini beradi, ularning asosiysi 

muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Ushbu trening talabalar oʻrtasida hissiy aloqalarni oʻrnatishga yordam 

beradi, tarbiyaviy vazifani ta’minlaydi, chunki u bizni jamoada ishlashga, oʻrtoqlarining fikrlarini tinglashga 

oʻrgatadi, yuqori motivatsiya, bilim kuchi, ijodkorlik va tasavvurni ta’minlaydi, muloyimlik, faol hayotiy 

pozitsiya, individuallik qadriyati, soʻz erkinligi, faollikka urgʻu berish, oʻzaro hurmat va demokratiya. 

Oʻquv jarayonida interfaol shakllardan foydalanish amaliyoti shuni koʻrsatadiki, oʻquvchilarning aqliy 

yukini yengillashtiradi, ularning faoliyati shakllarini oʻzgartirishga, diqqatni dars mavzusining asosiy 

masalalariga aylantirishga imkon beradi. Talabalarni ma’lum bir fanni (dars mavzusini) oʻrganish uchun u 
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yoki bu interaktiv ta’lim shakllariga qoʻllash va tayyorlash fanning ish dasturida va interfaol (oʻziga xos) 

shaklda darsga tayyorgarlik koʻrish boʻyicha koʻrsatmalarda aks ettirilishi kerak.  

Koʻplab ilmiy manbalarni tahlil qilish natijasida biz kasbiy-pedagogik ta’lim jarayonida amalga 

oshiriladigan interfaol oʻqitishning oʻziga xos xususiyatlarini aniqlashga muvaffaq boʻldik. Oʻqitishning 

interfaol metodlari va texnologiyalari talabalarning ta’limiy ehtiyojlarini qondirishga yoʻnaltiriladi. Jumladan: 

1. Interfaol oʻqitish jarayonining mazmuni boʻlajak oʻqituvchilarning kasbiy bilimlarni egallash 

ehtiyojlari bilan bogʻliq boʻlishi lozim. Bunda talabalarning shaxsiy quvvatlari, nuqtayi nazarlari, bilim 

darajalarini aniq hisobga olish talab etiladi. 

2. Interfaol oʻqitish jarayonida talabalar oʻz kuchlariga nisbatan koʻshimcha ishonch hosil qilib, 

umuminsoniy qadriyatlarni oʻzlashtirib, oʻz oʻquv faoliyatlari uchun mas’uliyat hissaga ega boʻladilar. 

3. Treninglar, ishchan oʻyinlar yordamida talabalar muntazam tarzda oʻz mavqelarini aniqlashga 

muvaffaq boʻladilar. Chunki jamoaviy ish shakli muntazam tarzda oʻz mavqeini aniqlash, oʻz nuqtayi 

nazarlarini qat’iyat bilan himoya qilishini talab etadi. Buning natijasida guruh a’zolari bilan kelishgan holda 

umumiy yechimlar qabul qilinadi hamda talabalarda yaxlit komanda boʻlib ishlash, bu jarayonda oʻz 

qobiliyatlarini namoyon qilish koʻnikmalari shakllantiriladi. 

4. Interfaol oʻqitish jarayonida talabalarning oʻzlari mustaqil tarzda kreativ qobiliyatlarini namoyon 

qiladilar, faol tarzda kasbiy sifatlarni oʻzlashtiradilar. 

5. Talabalar oʻzlari oʻzlashtirgan bilimlarni va kasbiy sifatlarni istiqboldagi faoliyatlarida qoʻllash 

koʻnikmalarini izchil tarzda egallaydilar. 

6. Interfaol oʻqitish jarayonida vujudga keltiriladigan xayrixohlik muhiti, oʻzaro ishonch hamda 

hamkorlik talabalarning ijodiy yuksalishlari uchun qulay imkoniyat yaratib, ularning kreatviv qobiliyatlarini 

muntazam rivojlantirishga asos boʻladi. 

7. Refleksiya, ya’ni tahliliy yoʻnalish: xatolarni tahlil qilish, rejalar va harakatlarga tuzatishlar kiritish 

kabilar. 

Yuqorida bayon qilingan fikrlardan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, interfaol oʻqitish 

talabalar bilish faoliyatini tashkil etish va rivojlantirishning maxsus shaklidir. Boʻlajak pedagoglarning 

pedagogik mahoratini oshirishda alohida mavqeiga ega. 

Xulosa. Ma’lumki an’anaviy ta’lim jarayonida professor-oʻqituvchilarda har bir talabaning bilish 

darajalarini nazorat qilish imkoniyati mavjud emas edi. Interfaol oʻqitish jarayoni esa professor-

oʻqituvchilarga talabalarning oʻquv-biluv faoliyatini tezkor boshqarish imkonini beradi. 

Interfaol oʻqitish jarayonida an’anaviy avtoritar uslub oʻzgaradi. Buning natijasida professor-

oʻqituvchilar maslahatchi mavqeini egallaydilar. Bu jarayonning vazifalari esa talabalarning oʻz-oʻzlarini 

namoyon qilishlari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, ta’lim oluvchilarning tashabbus koʻrsatishlari 

uchun keng yoʻl ochish, muammolarni mustaqil yechishlariga imkoniyat berish, yangi ma’lumotlarni 

toʻplashlari uchun zarur moddiy-texnik bazani vujudga keltirishdan iborat. 
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JAHON ARTPEDAGOGIK TIZIMLARI TAHLILI ORQALI SAN’ATNING BILISH 

FUNKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH 
 

Ushbu maqolada Oʻzbekiston oliy ta’lim tizimini modernizatsiyalashning artpedagogik asoslarini 

nazariy tadqiq qilish va artpedagogikaning xorijiy tajribasini oʻrganish orqali “artpedagogika”ning oʻquv 

jarayonida talabalar shaxsiga samarali tarbiyaviy ta’sir koʻrsatish maqsadida turli xil san’at turlarini 

integratsiyalashgan holda qoʻllashga asoslangan ilmiy pedagogik yoʻnalish sifatida istiqbolli yoʻnalish 

ekanligihaqida fikr yuritiladi. 

Kalit soʻzlar: izoterapiya, art-terapiya, badiiy, estetik, san’at psixologiyasi, katarsis, kompensator, 

retsipient, improvizatsiya, ritm.  

В данной научной статье рассматриваются теоретические основы модернизации 

художественной педагогики системы высшего образования Узбекистана и проводится исследование 

зарубежного опыта художественной педагогики. 

Ключевые слова: изотерапия, арт-терапия, искусство, эстетика, психология искусства, 

катарсис, компенсатор, реципиент, импровизация, ритм. 

This scientific article examines the theoretical foundations of the modernization of art pedagogy in the 

higher education system in Uzbekistan and studies the foreign experience of art pedagogy. 

Key words: isotherapy, art therapy, art, aesthetics, psychology of art, catharsis, compensator, recipient, 

improvisation, rhythm. 

 

Kirish. Oʻzbekistonda yoshlarini raqobatbardosh mutaxassis, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega, ijodkor 

shaxslar etib tarbiyalash uchun oliy ta’lim tizimida jadal islohotlar olib borilmoqda. Bu esa, talaba yoshlarni 

madaniy va ijodiy shaxslar sifatida rivojlantirishning jahon tajribasini ilmiy-pedagogik oʻrganish, jumladan, 

oliy ta’lim tizimida artpedagogikaning innovatsion yutuqlarini tatbiq qilish istiqbollidir.  

Jahon artpedagogik tizimlari shaxsni rivojlantirishga qaratilgan texnologik jarayonlar, ijtimoiy-madaniy 

faoliyat kategoriyalari integratsiyalashuvi asosida muntazam takomillashtirib bormoqda. XX asr oxirlaridan 

boshlab pedagogika izoterapiya doirasida art-terapiya imkoniyatlarini alohida e’tibor bilan oʻrganib kelmoqda.  

Bugungi kunda ilmiy bilimlarning eng faol rivojlanayotgan sohalaridan biri sifatida artpedagogika 

yoʻnalishi ham kirib kelmoqda. Ma’lumki, har xil san’at turlaridan ta’lim va davolash ishlarida foydalanish 

muammosi, barkamol shaxsni tarbiyalash, umuminsoniy va milliy ma’naviy qadriyatlarni singdirish va badiiy 

faoliyat orqali shaxsni atrof-muhitga moslashishiga koʻmaklashish kabilar artpedagogika faoliyati sohasiga 

kiradi. 

Artpedagogika, pedagogika va san’atning kesishgan nuqtasida paydo boʻlgan va rivojlanayotgan ilmiy 

pedagogikaning yoʻnalishlaridan biri boʻlib, u inson tarbiyasi hamda rivojlanishining qonuniyatlarini san’at 

orqali oʻrganadi. Artpedagogika shaxsning san’at va ijodiy faoliyati orqali shaxs badiiy madaniyati asoslarini 

rivojlantiradi. Artpedagogikaning mohiyati insonda ta’lim va tarbiya jarayonida badiiy madaniyatni ham 

rivojlantirish, shuningdek, uni turli xil badiiy faoliyatda amaliy koʻnikmalarni muvaffaqqiyatli egallash uchun 

oʻziga mos yondashuvni topishga yordam berishdir. 

Art-pedagogika nafaqat san’at ta’limini, balki shakllanayotgan shaxsni korreksion-rivojlantirish 

jarayonining barcha tarkibiy qismlarini san’at vositasida koʻrib chiqish va hal qilish imkonini beradi. 

Korreksion ishlarda san’atning qanday muhim rol oʻynashini xorijiy pedagogika vakillari E.Segen, J.Demor, 

O.Dekroli oʻz tadqiqotlarida yetarli dalillar bilan isbotlab berishgan [1, 260].  

Shuni aytish kerakki, bugungi kunda xorijiy zamonaviy pedagogika fanida “artpedagogika” 

konsepsiyasi maxsus yoʻnalish sifatida yetarlicha toʻliq va aniq ta’rifni olmagan. Lekin shunga qaramay, 

qoʻshimcha ta’lim pedagoglari, kreativ fikrlaydigan oʻqituvchilar, universitet professorlari va boshqalar oʻz 

amaliyotida artpedagogikaning alohida uslub va texnologiyalarini qoʻllashni boshlaganlar. Ishonchimiz 

komilki, bu yoʻnalish yil sayin zamonaviy ta’lim va madaniy sohaga tobora koʻproq kirib kelmoqda. Shu 

oʻrinda ta’kidlash kerakki, bugungi kunda ba’zi bir pedagoglar tomonidan “san’at” elementidan foydalanishda 

ba’zi bir rasmiyatchilik koʻzga tashlanadi, vaholanki artpedagogikada san’at faoliyatning yagona maqsadi 

emas, balki faqat professional vazifalarni hal qilish vositasi sifatida xizmat qiladi. Boshqa soʻz bilan aytganda, 

art-pedagogika nazariyasi va amaliyoti san’at vositalaridan foydalangan holda, jiddiy badiiy ta’limga da’vo 

qilmasdan pedagogik vazifalarni yechimini topish imkoniyatiga ega. 
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Rossiya art-terapiya maktabining asoschisi A.I.Kopitinning “Bolalar va oʻsmirlarning art-terapiyasi” 

kitobida art-terapiya atamasiga berilgan ta’rif mazmunini keltirish mumkin. Olim artterapiyaga “Mijozning 

vizual faoliyati va psixoterapevtik munosabatlar kontekstida qoʻllaniladigan va turli xil jismoniy nogiron, 

hissiy va ruhiy kasalliklari boʻlgan shaxslarni davolash, psixokorreksiya, psixoprofilaktika, reabilitatsiya va 

oʻqitish maqsadida ishlatiladigan psixologik ta’sir usullari toʻplami” [2, 224], degan ta’rifni beradi. 

Asosiy qism. Aytish kerakki, hozirgi rivojlanish bosqichida artpedagogika inson faoliyatining oʻzaro 

chambarchas bogʻliq boʻlgan ikki sohada, ham ilmiy, ham amaliy sohasida oʻzini namoyon etmoqda. Bugungi 

tadqiqotchilar va amaliyotchilarning art-pedagogik faoliyatining asosiy yoʻnalishlari sifatida ta’lim muhitida 

pedagogika, psixologiya, san’atshunoslik va umuman olganda insonlarning keng bilim jabhalarini 

birlashtirish asosida ma’naviy-estetik hamkorlik tizimini yaratganliklarini, shuningdek, oʻqituvchilar 

tarafidan ta’lim jarayoni ishtirokchilarining erkin badiiy ijodkorlik faoliyatini yoʻlga qoʻyilganini e’tirof etish 

lozim. 

Artpedagogikaning oʻziga xos xususiyati shundan iboratki, u rivojlantirish va tarbiyalash 

imkoniyatlariga ega badiiy va ijodiy faoliyatga asoslangan. Bularni toʻgʻri uygʻunlashtirish orqali ta’lim 

jarayoniga bugungi kunda juda dolzarb boʻlgan yoʻnalishni berish mumkin. Oʻquv jarayonida san’atning 

deyarli barcha turlaridan foydalanish mumkin, oʻquv jarayonida ham, tashqarida ham oʻqituvchi va talabaning 

hamkorlikda badiiy ijod qilishi ijobiy holatdir. 

Shuni aytish kerakki, uzoq vaqt davomida art-terapiya atamasining ta’rifi ta’lim tizimiga singib keta 

olmadi. Biroq, keyinchalik, A.E.Taranovaning tadqiqotlari xulosalariga koʻra, yoshlar bilan ishlash amaliyoti, 

tajribasining toʻplanishi natijasida “art-terapiya” tushunchasi negizidan “art-terapiya” va 

“artpedagogika”ning ajralib chiqishi sodir boʻldi. Shu paytdan boshlab artpedagogika san’at ta’limida 

mustaqil yoʻnalish sifatida “hayotga yoʻllanma”, huquq oldi, deb hisoblanadi [3, 99]. 

Artpedagogika Yevropa Ittifoqi, AQSh pedagogik amaliyotida keng quloch yoyib, rivojlangan boʻlsa-

da, MDH mamlakatlariga endi kirib kelmoqda. Bu borada tadqiqotchilar artpedagogikaning shakllanish 

bosqichida ekanligini, umumta’lim va qoʻshimcha ta’lim tizimida oʻz oʻrnini egallaganligini, oliy ta’limga 

endi kirib kelayotganini qayd qiladilar. Shu ma’noda artpedagogikaning shakllanishida tadqiqotchilardan 

R.A.Verxovodova, R.A.Galustovalarning xulosalarini keltirish mumkin. Olimlarning ta’rifiga kora 

“artpedagogika talaba shaxsiga samarali ta’sir koʻrsatish maqsadida ta’lim-tarbiya jarayonida san’at turlarini 

integrativ qoʻllashga asoslangan ilmiy-pedagogik yoʻnalishdir” [4, 15]. 

San’at doimo insonning shaxsiy, ichki hissiy tajribasi, shuningdek, uning ijodiy jarayonda bevosita 

ishtiroki orqali umuminsoniy qadriyatlarni singdirishning eng muhim vositasi boʻlgan. U insonning dunyoga, 

barcha hodisalarga, oʻzligiga, madaniy qadriyatlarga nisbatan munosabatini shakllantirishga yordam beradi, 

ijodkorlik hissiyotini shakllantiradi va uni tashqi dunyoda namoyon etishga ragʻbatlantiradi. Favqulodda kuch 

bilan san’at insonning ichki resurslarini amalga oshirishga turtki beradi, uning shaxsiyati va ruhiyatining 

uygʻun rivojlanishiga hissa qoʻshadi. 

Mehnat, ta’lim, san’at, madaniyat va inson ma’naviyati, ruhiyati oʻzaro bogʻliq boʻlib, ana shu 

bogʻlanishlarni hisobga olgan holda pedagogika fanida san’at, mehnat va psixologik-pedagogik bilimlarning 

sintezi sifatida yangi yoʻnalish - artpedagogika paydo boʻldi. 

Bugungi kunda “artpedagogika” tushunchasini tushunish, talqin qilish va qoʻllashda pedagogik 

adabiyotlarda tadqiqotchilar tomonidan turli yondashuvlar kuzatiladi. Pedagogika fanida zamonaviy 

yoshlarni maktab, oliy ta’lim muassasalarida xalq va professional san’atga asoslangan badiiy 

texnologiyalardan foydalanib oʻqitish uchun maxsus pedagogik shart-sharoitlar yaratishga bagʻishlangan 

maxsus tadqiqotlar yoʻq edi. Jumladan, Oʻzbekiston umumiy oʻrta va oliy ta’lim tizimlarining tahlili ham 

oʻquvchi va talabalar ta’lim-tarbiyasi, ma’naviy-ma’rifiy ishlarning mavjud amaliyoti tahlili bu sohada ilmiy-

pedagogik tavsiyalarga ehtiyoj katta ekanligini koʻrsatmoqda. 

Xorijda oʻtkazilgan tadqiqotlar, jumladan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, AQShda artpedagogika 

san’atshunoslik, san’at psixologiyasi, mehnat psixologiyasi bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan yangi, 

taraqqiyparvar soha sifatida shakllanib borayotganligi ta’kidlanadi. Fanning bu sohalaridagi bilimlar 

san’atning rivojlanish qonuniyatlari, uning shaxs va jamiyat ijtimoiy va ma’naviy hayotidagi oʻrni haqida 

kompleks tasavvurni hosil qiladi. Bu esa san’atning ta’limiy, tarbiyaviy, bilish va regulyativ funksiyalari 

mohiyatini tushunish uchun zarurdir. Chunki ushbu poydevorsiz san’atning pedagogik salohiyatini anglash 

va undan oliy ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya jarayonida samarali foydalanish nazariyasini ishlab chiqish 

mumkin emas.  

Artpedagogika va umumiy pedagogika bir xil maqsadlarni koʻzlaydi. Insonga oʻzini tushunishni 

oʻrgatadi va atrofdagi jamiyat bilan uygʻunlikda yashash, atrofdagi, dunyodagi goʻzallik va axloq 

qonunlarining ta’sirini bilishni oʻrgatadi. Biroq, artpedagogika oʻzigagina xos maqsadlariga ham egadir, 

Masalan, shaxsning ruhiy va ma’naviy madaniyatini rivojlantirish jarayonida shaxsning axloqiy va estetik 
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“immunitetini” shakllantirish. Bu biz va farzandlarimiz ma’naviyatsizligi holatlariga tez-tez duch keladigan 

zamonaviy dunyoda, ayniqsa, muhimdir. “Axloqiy immunitet” - bu atrof-muhitdagi axloqsiz hodisalar 

qarshisida barqarorlikni ta’minlash va jamiyatdagi tez oʻzgarib borayotgan ijtimoiy vaziyatga munosib javob 

berishni, ma’naviy resurslarni salbiy ma’naviy ta’sirga ega mafkuraviy vasvasalarni yengish uchun safarbar 

etishga koʻmaklashadi. “Estetik immunitet”-insonning ruhiy oʻziga xos xususiyati boʻlib, san’atda va insonda 

(harakatlarida, xatti-harakatlarida, ijodida) goʻzallikni, uygʻunlikni betartiblikdan, hayotdan, oʻzaro 

mutanosiblikdan ajrata bilish qobiliyatiga ega boʻlish va ommaviy, yuzsiz madaniyatning ta’siriga chidamli 

boʻlishni anglatadi. Artpedagogika pedagogik faoliyatning toʻliq shakllanib ulgurgan sohasi sifatida e’tirof 

etish imkonini beruvchi umumiy jihatlarga ega. 

Artpedagogika bilan umumiy va ijtimoiy pedagogika, shuningdek, xususiy metodikalar orasida yaqin 

aloqalar mavjud. Bu borada Los-Anjelesdagi Kaliforniya universitetining tadqiqotchilari 25000 dan ortiq 

oʻquvchi-yoshlarning federal ma’lumotlar bazasidan foydalangan holda 2007-yilda AQShda oʻtkazgan milliy 

tadqiqotida san’at sohasidagi bilimlarga ega boʻlmagan talabalarga qaraganda san’at asarlari, ularning turlari, 

mazmuni haqida bilimlarga ega talabalar standart testlarni yaxshiroq yechish qobiliyatiga ega ekanliklarini 

aniqladilar. Bundan tashqari, san’atga qiziqqan yoshlar tomonidan televizion dasturlarni tomosha qilish 

uchun kamroq vaqt sarflanishi, ularning tengdoshlariga nisbatan ancha ijtimoiy faol boʻlishlari va ularning 

bilim olishga qiziqishlari ham kuchliroq boʻlishi qayd qilingan [5]. 

Aydaho gubernatori Merilin Xovard matematika va musiqa oʻqituvchilari oʻrtasidagi hamkorlik eng 

samarali darajada ekanligini ta’kidlaydi [6]. U ta’kidlagan bir misolda texnologiya oʻqituvchisi va 

chizmachilik oʻqituvchisi talabalarga matematik loyihalashtirishni qoʻllashda bir-birlari bilan hamkorlik 

qilishlari kerakligi aytiladi. Buning uchun oʻqituvchilar talabalarga ushbu aloqalarni aniq koʻrsatish uchun 

badiiy, estetik tushunchalarni “matematik tilda” tushuntirib bera olishlari kerak. Bu oʻzaro aloqadorlik 

kognitivist oʻqituvchi-pedagoglarni bundan bir asr ilgari qiziqtira boshlagan edi. San’at ular tomonidan 

ma’rifat vositasi (gʻoyalarni uzatish) va ta’lim vositasi (bilimlarni uzatish, fikrlash va umumlashtirish 

koʻnikmalari, qarashlar tizimlarini tushuntirish) sifatida koʻriladi. San’atning bilish funksiyasining salohiyati 

hali juda kam oʻrganilgan. Shu bilan birga, ma’lumki, san’at tilida uzatiladigan axborot, odatda, yanada qulay 

va hazm qilish osonroq boʻladi. San’at his-tuygʻu va tafakkur tarziga kompleks tarzda, ya’ni ham aqlga, ham 

qalbga parallel ta’sir koʻrsatadi.  

Muhokamalar va natijalar. Ingliz antropologi J.Garrisonning fikricha, badiiy ijodning tarbiyaviy 

funksiyalari uning ijtimoiy ahamiyatining eng muhim jihatlaridan biridir. San’atning katarsis (poklanish) va 

kompensator (ma’naviy uygʻunlikka erishishga yordam beruvchi) funksiyalari shaxsni shakllantiruvchi eng 

muhim omillardir. 

Badiiy axborotning oʻziga xosligi klassik axborot tizimi boʻlgan san’atning kommunikativ funksiyasini 

amalga oshirish mexanizmida namoyon boʻlib, uning tarkibiga axborot manbai (asar), axborot kanali (tasviriy 

va ifoda vositalari) va retsipient (idrok predmeti) kiradi. Shu sababli tadqiqotchilar ushbu murakkab va nozik 

aloqalar jarayonida yoshlarning bilim va koʻnikmalarni egallashidagi murakkab jarayonlarini oʻrganishda 

davom etmoqdalar. 

Xorijiy tadqiqotlar tahlillarini umumlashtirish barcha yoʻnalishlar, mutaxassisliklar boʻyicha tashkil 

etiladigan mashgʻulotlarda badiiy texnologiyalardan foydalanish bilan bogʻliq oltita asosiy afzalliklarni 

belgilash imkonini beradi: 

Birinchi afzallik - oʻqish va til koʻnikmalarining rivojlanishi. Ijodiy loyiha jarayonida talabalar 

loyihada belgilangan muammoni hal qilishga ijodiy yondashish, yechim yoʻllarini takomillashtirish 

zarurligini mavjud holatga xos afzallik va kamchiliklarni toʻgʻri tasvirlashni oʻrganadilar. Topilgan yechim 

obrazini tasvirlash uchun she’r, raqs va improvizatsiyadan foydalanadilar [7]. 

Ikkinchi afzallik - matematik hisoblashlar boʻyicha koʻnikmalarning oʻsishi. Mahsulot, natijaning 

parametrlarini hisoblash. Musiqiy ritm mutanosiblikni, matematik munosabat sifatida ifodalangan 

munosabatlarni ta’kidlaydi (oʻrta maktabda qator yillar davomida musiqa oʻrgangan talabalar matematikada 

yaxshi natijalarni koʻrsatadilar) [8]. 

Uchinchi afzallik - intellektual koʻnikmalarning rivojlanishi. Ular turli tafakkur jarayonlari bilan 

bogʻliq boʻlgan fikrlash qobiliyati, sezgi, idrok, tasavvur, ixtirochilik, ijodkorlik va san’atga oid 

muammolarni hal qilish koʻnikmalarini tashkil qiladi. 

Musiqa hamda makon va vaqt mulohazalari oʻrtasidagi munosabatlar mantiqan matematik bilimlarga 

tegishli ekanligi ilgari koʻp muhokama qilingan. San’atning boshqa shakllari - raqs yoki tasviriy san’at bilan 

shugʻullanish ta’lim oluvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi [9]. 

Toʻrtinchi afzallik - ijtimoiy koʻnikmalarning rivojlanishi. San’at texnologiyasi ijtimoiy koʻnikmalarni 

rivojlantiradi, jumladan oʻziga ishonch, oʻzini oʻzi boshqarish, nizolarni tinch yoʻllar bilan hal qilish, 

hamkorlik, hamdardlik va ijtimoiy bagʻrikenglikka asoslanadi. Tadqiqotlar bu koʻnikmalar nafaqat iqtidorli 
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va iste’dodli bolalarga, balki barcha oʻquvchilar uchun zarurligini koʻrsatadi. Badiiy ijod, havaskorlik bilan 

shugʻullanish pedagogik nuqtayi nazardan ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda hal qiluvchi rol 

oʻynashi mumkin [10]. 

Beshinchi afzallik – talabalarning oʻqishga boʻlgan qiziqishini oshirish. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, 

tasviriy san’atdan foydalanish talabalarga oʻqiyotgan mazmunini tushunish uchun vizual ifoda shakllaridan 

foydalanishga yordam berdi. Ular matnni passiv, mexanik oʻqish oʻrniga uni mustaqil, ijodiy talqin qila 

boshlaydilar [11]. 

Oltinchi afzallik – ta’lim muassasasida ijobiy muhit shakllanadi. Umumiy ish uchun ijodiy, ijobiy 

ishtiyoq jamoada doʻstona muhit yaratilishiga hissa qoʻshadi [12]. 

Xulosa. Oʻzbekiston oliy ta’lim tizimini modernizatsiyalashning artpedagogik asoslarini nazariy tadqiq 

qilish natijasida artpedagogikaning xorijiy tajribasi misolida ta’limning barcha yoʻnalishlari jarayonida san’at 

elementlarini integrativ qoʻllashning ilmiy-amaliy negizlari aniqlandi. Xorijiy tadqiqotlarning xulosalari 

“artpedagogika”ning oʻquv jarayonida talabalar shaxsiga samarali tarbiyaviy ta’sir koʻrsatish maqsadida turli 

xil san’at turlarini integratsiyalashgan holda qoʻllashga asoslangan ilmiy va pedagogik yoʻnalish sifatida 

istiqbolli yoʻnalish ekanligini isbotlaydi. 
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BOʻLAJAK PEDAGOG KADRLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI 

OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI 
 

Ushbu maqolada boʻlajak pedagog kadrlarning ta’lim-tarbiya jarayonida kasbiy kompetentligi, 

pedagogik muloqot texnologiyalari qonuniyatlaridan foydalanish boʻyicha murakkab jarayonni sistemali 

yondashuv asosida oʻrganish bilan bogʻliq masalalar muhokama qilinadi. 

Kalit soʻzlar: ta’lim-tarbiya, boʻlajak pedagog, professionalizm, kasbiy kompetentlik, milliy model, 

tafakkur, pedagogik texnologiyalar, operativlik, mobillik, egiluvchanlik. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с профессиональной компетентностью 

будущих учителей в образовательном процессе, исследованием сложного процесса использования 

законов педагогических коммуникативных технологий на основе системного подхода. 

Ключевые слова: образование, будущий педагог, профессионализм, профессиональная 

компетенция, национальная модель, ментальность, педагогические технологии, эффективность, 

мобильность, гибкость. 

This paper discusses issues related to the study of the complex process of professional competence of 

future teachers in the educational process, the use of the laws of pedagogical communication technologies on 

the basis of a systematic approach 

Key words: education, future pedagogue, professionalism, professional competence, national model, 

mentality, pedagogical technologies, efficiency, mobility, flexibility. 

 

Kirish. Bugungi kunda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlarning tizim sifatida bir-biri bilan 

bogʻliq holda rivoj topish sharoitida inson omili, uning aql-zakovati, bilim, koʻnikma, malaka va qadriyatlari 

asosiy muvofiqlashtiruvchi omil va vosita ekanligi toboro namoyon boʻlmoqda. 

Yangi tipdagi shaxs, komil insonni yangicha mehnat faoliyatini olib boradigan mutaxassis-pedagoglar 

tarbiyalab shakllantiradi. Bu ulkan va mas’uliyatli vazifa Respublikamizda qabul qilinayotgan normativ-

huquqiy asoslarda rejalashtirilgan boʻlib, uni amaliyotda tatbiq etish pedagog kadr tayyorlaydigan oʻquv 

maskanlaridan innovatsion yondashuv - tizimli yondashuvni qoʻllab, boʻlajak pedagog kadrlarning ta’lim-

tarbiya jarayonida kasbiy kompetentligini ta’minlashni talab etadi. 

Asosiy qism. Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida pedagog kadrlarga asosiy qoʻyiladigan talablar 

quyidagicha: 

- yuqori darajadagi kvalifikatsiyaga ega boʻlish va professionalizm; 

- bilim, koʻnikma, malaka, va professional kasbga kerakli asosiy sifatlarga ega boʻlish; 

- professional mobillik, egiluvchanlik; 

- oʻzgaruvchan hayotiy vaziyatlarga tezda moslashish malakasi; 

- raqobatbardosh mutaxassisga xos xislatlar - mustaqil tanqidiy fikirlashga qobiliyat, real hayotda 

qarama-qarshiliklarni payqash va ularni bartaraf etish yoʻllarini izlab topish malakasi, zamonaviy 

texnologiyalarni qoʻllay olish malakasi, olingan bilimlarni qayerda, qay tarzda ishlata bilish qobiliyati, ijodiy 

yangi gʻoyalar berish qobiliyati, ijodiy tafakkurga egalik, axborotni toʻgʻri ishlata bilish, guruhda faoliyat olib 

borish malakasi va boshqalar. 

Ushbu maqsadlarga yetish uchun oʻquv muasassalari, eng avvalo, oʻz mutaxassislarining kasbiy sifat, 

xislatlarini koʻtarishi zarurdir. 

Kompetentlikka ega pedagog kadrlarning bilim sifati quyidagi talablarga javob berishi lozim: 

- toʻlaligi - oʻrganadigan obyekt, jarayon, hodisalar haqida bilimlarning miqdori; 

- chuqurligi - har xil fanlardan olingan bilimlarning anglanganligi va bir-biri bilan bogʻlanganligi; 

- tizimliligi - bilimlarning ketma-ketligini tashkil etish, pogʻonama-pogʻona oʻzlashtirish; 

- tezkorligi - bilimlarni tezda, operativ tarzda muayyan muammolarni hal etishga yoʻnalganligi; 

- mobillik, eguvchanlik - har xil vaziyatda oʻz bilimlarini mustaqil ishlata bilishga qobiliyat; 

- realligi, konkretligi - bilimlarni elementlarga boʻlib alohida vaziyatlarda qoʻllay olish malakasi; 

- umumiylik - real bilimlarni tushunchalar yordamida, umumiy tarzda ayta bilish malakasi. 

Professional oʻqitishda bilimlarning quyidagi koʻrsatkichlari muhim rol oʻynaydi: operativlik, mobillik, 

egiluvchanlik, tushunchalilik. Bu xarakteristikalar har bir kasb egasining funksional kompetentligini vujudga 

keltiruvchi asoslardan hisoblanadi. 
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Bugungi uzluksiz ta’limning mazmuni, tashkillashtirish asoslarini, uni boshqarishni yangi paradigma - 

ijtimoiyotni yangilashning subyekti, yangicha ijtimoiy hayot tarzini vujudga keltiruvchi kuch sifatida koʻrib 

chiqishni vaqt taqozo etadi. 

Hozirgi sharoitda ta’lim jarayonini ma’naviylashtirish ta’lim oluvchining intellektual ma’naviy 

imkoniyatlarini roʻyobga chiqarish metodlari va mexanizmi sifatida oʻz ustida ish yuritishni, oʻz funksiyasini 

bajarishni, talabalarni tushunib, anglab oʻz ustida ish yuritishini, oʻz imkoniyatlarini mustaqil tarzda 

rivojlantirish yoʻllarini izlab topishga undaydi. 

Boʻlajak pedagogning kasbiy kompentligini quyidagi sifatlar tashkil etadi: 

1. Ijtimoiy sifatlar. 

2. Mehnat bozori sharoitida moslashuv xususiyatlari. 

3. Kasbga tegishli kerakli xususiyatlar. 

Ushbu sifat-xislatlar har bir pedagogning mehnat bozoriga raqobatbardoshligini ta’minlashi mumkin. 

Raqobatbardosh pedagogik kadrlar tayyorlashda ta’limni tashkil etish muassasalarida ayrim oʻzgarishlar 

boʻlishi mumkin. 

Birinchidan, madaniyat va intellektual rivoj toptirish asosida ta’lim jarayoni tashkil etilmasa, talaba 

oʻzi uchun kerak boʻlgan quyidagi savollarga: nima uchun faoliyat olib borilayapti?, qanday metodlar, yoʻllar 

bilan u bajarilmoqda?, qanday qilib maqsadga erishmoda? kabi hayotiy zaruratni anglashga qaratilgan 

savollariga javob topadi.  

Ikkinchidan, talaba oʻquv jarayonida kasbiy kompetentligini oshirishda shunday bilimlar oladimi, ular 

talabaga quyidagi savollarga javob topishga yordam beradi: bu nima?, bu qanday ish bajaradi?, buni qanday 

bajarishi mumkin? kabi. 

Uchinchidan, talaba oʻzi uchun kerak boʻlgan, faoliyatni samarali bajarishga yordam beradigan 

malakalarni rivoj toptiradi. 

Toʻrtinchidan, talaba muloqot va jamoaviy harakat malakalariga ega boʻladi. 

Beshinchidan, talaba oʻzi uchun kerak, oldindan koʻra bilish, bashoratlashtirish malakasiga ega boʻladi. 

Oltinchidan, talabada faol hayotiy pozitsiya va mehnatga yuqori motivlar shakllanadi. 

Bu shaxsiy sifat, xislat, bilim, malakalar boʻlajak pedagog kadrning kasbiy yaroqliligini ta’minlab, ular 

quyidagi psixologik jarayon, holatlarga tayanadi: 

- tafakkur (tafakkur operatsiyalarini bajara olish); 

- emotsional-irodaviy sifatlar - emotsiyalar, irodaviy aktlar, ularni namoyon etish yoʻllari; 

- qadriyatlar, odamlarga, mehnatga, oʻziga nisbatan; 

- bilimlar, dalillar, qonuniyatlar; 

- tajriba umuminsoniy, kasbiy, yangi, mahalliy; 

- an’analar, normalar. 

Pedagogik texnikum va oliygohlardagi faoliyat, umuman olganda, davlat, jamiyat va shaxs uchun 

ta’limiy xizmat doirasiga kiradi. Bu uzoq muddatni talab etadigan jarayon. 

Muhokamalar va natijalar. Rus tadqiqotchisi K.Markovaning fikriga koʻra ta’lim xizmatini tovar 

(ashyo) ishlab chiqarish jarayonidan quyidagi sifatlari, belgilari bilan farqlaydi: koʻz bilan koʻrib 

boʻlmaydigan (sezgi organlari uni aks etmaydi), sifatining oʻzgaruvchanligi, ishlab chiqarishi va iste’moli 

bardavomligi, saqlanishga noqulayligi va h.k. Demak, ta’lim xizmati natijasini sezib boʻlmaydi, ushlanmaydi, 

bir joydan ikkinchi joyga koʻchirilmaydigan, saqlanmaydigan sifatlarini aytish mumkin [2]. 

Boʻlajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivoj toptirishda quyidagi pedagogik texnologiyalar 

qoʻllanib kelinmoqda. 

- tushuntirish-koʻrsatmali ta’lim texnologiyalari; 

- shaxsga qaratilgan ta’lim texnologiyalari; 

- rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalari. 

Hozirgi paytda pedagogik kompetentlikni rivoj toptirishda pedagogik muloqot texnologiyalari 

qonuniyatlaridan foydalanish rejalashtirilgan natija berishi mumkin. Pedagogik kommunikatsiyalarni pedagog 

tashkil etadi, unga rahbarlik qiladi. Pedagogik muloqot – ijodiy jarayon. U quyidagi bosqichlarda oʻtkaziladi: 

1. Pedagog tomonidan talabalar bilan boʻladigan muloqotni rejalashtirish, loyihalashtirish. Unda 

talabalar individual sifatlarini inobatga olish, optimal metodlarni tanlash. 

2. Kommunikativ hujum - bunda talabalar tezda bilish jarayoniga jalb etiladilar va modellashtirilgan 

muloqot yanada oydinlashtiriladi. 

3. Bu bosqichda talabalar bilan oʻrnatilgan psixologik aloqani mustahkamlash chora-tadbirlarini 

boshqaradi, ta’lim-tarbiya maqsadlarini amaliyotga tatbiq etadi. 

Pedagog kasbiy kompetentlikni vujudga keltirishda zamonaviy texnologiyalardan biri boʻlgan 

rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalari samarali natija beradi. Bu texnologiya boʻlajak mutaxassis 
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pedagoglarda quyidagi ijtimoiy ahamiyatga ega sifatlarni rivoj topishiga zamin yaratadi: umumiy va kasbiy, 

professional eruditsiyaning vujudga kelishiga; ijodiy qobiliyatlarning rivoj topishiga; talabchanlik hamda 

tizimlilikning oʻsishiga. Bunday texnologiya boʻlajak mutaxassis-talabalarning shaxsiy kasbiy ustanovkalarini 

korreksiyalash metodlari bilan qurollantiradi. 

Yangi pedagogik texnologiyalar tizimida kasbiy kompetentlikni optimal darajada rivoj toptiruvchi 

texnologiya - bu mutaxassislarni maqsadli intensiv tayyorlash texnologiyasi. 

Ushbu texnologiya ishlab chiqarish, amaliyot bilan chambarchas bogʻliq holda, birgalikda oʻz 

funksiyasini amalga oshiradi va quyidagi tamoyillarga asoslanadi: 

- mutaxassis mustaqil tarzda oʻz sohasida kerakli narsani sifatli, jahon talablari asosida, qulay vositalar 

yordamida ishlab chiqishi, va yangi kerak narsalar boʻyicha tadqiqotlar olib borish malakasiga ega boʻlishi; 

- zamonaviy mutaxassis avtomatlashtirilgan axborot banki, bilimlar banki va boshqa informatsion 

resurslarni yaratishi va qoʻllay olish malakasiga ega boʻlishi; 

- zamonaviy mutaxassis ishlab chiqariladigan narsa, ashyoni avvaldan to oxirigacha, butun texnologik 

jarayonni toʻla tassavur eta bilishi, bu jarayonni iloji boricha avtomatlashtirish bilim, malakalariga ega boʻlishi. 

Bunday kasbiy kompetentlikka ega mutaxassisni tayyorlashda quyidagi qoidalarga rioya etilishi lozim: 

- tayyorgarlikning majmualiligi (ta’lim-tarbiya bilan birgalikda amaliyotni olib borish); 

- individual yo guruhiy amaliyot bilan bogʻliq, real kurs ishlari va malakaviy bitiruv ishlarini bajarish; 

- bitiruvchilar guruhini ishga joylashtirishda modul qonuniyatlardan foydalanish;  

- talabalarga rahbarlikda oliygoh pedagoglari, soha mutaxassislari, ishlab chiqarish xodimlarini jalb 

etish; 

- tayyorlov tizimining eguvchanligi, mobilligi, maxsus kurslar, dasturlar, rejalar, metodikalarning 

operativ tarzda ijtimoiy, iqtisodiy oʻzgarishlar, talablar asosida qarama-qarshiliksiz oʻzgartirish, yangilash; 

- kadr tayyorlash tizimini kompyuterlashtirish, dasturlashtirish, mustaqil bilim, koʻnikma, malakani 

rivoj toptirishga e’tibor berish; 

- uzluksiz tayyorgarlikni olib borish; 

- mutaxassislarning tayyorgarlik sifatiga qarab ularni differensiyalash. 

Xulosa. Yuqorida, kompleks yondashuv asosida, tahlil etilgan yangicha ta’lim-tarbiyaning boʻlajak 

mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivoj toptirishdagi qonuniyatlari tizim sifatida oʻz funksiyasini 

optimal bajaradi. Mutaxassisning kasbiy kompetentligini oshirish zamon talabi ekan, bu psixologik, ijtimoiy 

tuzilma maqsadli ta’lim-tarbiya negizida rivoj topadi. Bugungi ta’lim ijtimoiy faoliyatning shunday doirasiki, 

u yangi tipdagi shaxsni rivoj toptirishda kerakli sharoitlarni yaratishi lozim. Zamonaviy ta’lim individual 

bilishi va oʻquv faoliyatining oʻquvchi, talabalarning tarbiyasi va oʻz-oʻzining tarbiyasi, rivojlanishi, 

ijtimoiylashuvining sintezi sifatida namoyon boʻladi. Uning maqsadi yangicha fikrlaydigan, mustaqillik va 

demokratiya uchun kurashadigan, yuqori kasbiy kompetentlikka ega shaxsni, fuqaroni, oʻz mamlakatining 

jonkuyarini rivojlantirishi uchun shart-sharoitlarni yaratishdir. 
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G’ulоm HАKIMОV 
    Oʻzbеkistоn Rеspublikаsi  

Оliy vа oʻrtа mахsus tа’lim vаzirligi  

huzuridаgi Bоsh ilmiy mеtоdik  

mаrkаz mustаqil izlаnuvchisi 

 

ОLIY TА’LIM TIZIMI FАОLIYATINI TАSHKIL ETISHDА UNI BОSHQАRISH 

SАMАRАDОRLIGINI BАHОLАSH 
 

Mаqоlаdа оliy tа’lim muаssаsаlаrini bоshqаrish sаmаrаdоrligi fаоliyatni bоshqаrish, vаzifаlаrni 

bоshqаrish, nаtijаlаrni bоshqаrish kаbi sоhаlаrni bаlli tizimdа intеgrаl koʻrsаtkich аsоsidа bоsqichmа-

bоsqich  bаhоlаsh mаsаlаsi oʻrgаnilgаn.  

 Kаlit soʻzlаr. Оliy tа’lim, bоshqаrish, bоshqаrish sаmаrаdоrligi, bаhоlаsh. 

 В статье исследуется вопрос поэтапной оtsенки эффективности менеджмента высших 

учебных заведений в сферах управления деятельностью, управления задачами, управления 

результатами на основе интегрированного показателя в балльной системе. 

Ключевые слова. Высшее образование, менеджмент, эффективность управления, оtsенка. 

The article explores the issue of step-by-step assessment of the effectiveness of the management of higher 

education institutions in the areas of activity management, task management, results management on the basis 

of an integrated indicator in the scoring system. 

Keywords. Higher education, management, management effectiveness, evaluation. 

 

Kirish. Kеyingi yillаrdа mаmlаkаtimizdа оliy tа’lim tizimini tubdаn yaхshilаsh, uning sifаtini 

оshirish, rаqоbаtbаrdоsh mutахаssislаrni tаyyorlаsh vа ushbu sоhаdа rаqоbаt muhitini yarаtish boʻyichа yuqоri 

dаrаjаdа аmаliy yoʻnаlishlаr bоshlаndi. Оliy tа’lim muаssаsаsi tа’lim sifаti mеnеjmеnti sаmаrаdоrligini 

оshirish bugungi kundа muhim аhаmiyat kаsb etmоqdа [1,2]. Tа’limning iqtisоdiy sаmаrаliligi – milliy 

dаrоmаd oʻsishidа tа’limning аhаmiyatini ifоdа etuvchi tushunchа. Tа’limgа kеtаdigаn mоliyaviy sаrflаr butun 

hаjmini mоddiy nе’mаtlаr ishlаb chiqаrish sоhаsi хоdimlаri mа’lumоt vа mаlаkа dаrаjаsini оshirish tufаyli 

оlinаdigаn milliy dаrоmаd oʻsishi ulushigа nisbаti sifаtidа tushunilаdi [3]. Аmаliyotdа tаshqi muhitning 

sаmаrаdоrlikkа tа’siri oʻrgаnilmаgаn. Shu sаbаbli Sh.N. Zаynutdinоv vа А.О.Оchilоvаlаr bоshqаrish 

sаmаrаdоrligini bаhоlаshdа оlingаn nаtijаlаr (muаssаsаning tаshqi vа ichki muhiti)ni zаruriy (lоyihаdа 

bеlgilаnmаgаn) fоydа оrqаli oʻlchаsh mаqsаdgа muvоfiq, dеb hisоblаydi [4]. Chunki, bu оrqаli tаshkiliy 

tuzilmаni lоyihаlаshdа аlоqаlаrning mustаhkаmligini bаhоlаsh mumkin. Bu oʻrindа mustаhkаmlik bоshqаrish 

tizimi аlоqаdоrlik fаоliyatining uzluksizligini tа’minlаshni аnglаtаdi. Bu koʻrsаtkich оrqаli sifаt yoki 

bоshqаrish tizimining sаmаrаdоrligi toʻg’risidа fikr yuritish mumkin. Yevrоpа sifаt mеnеjmеnti jаmg’аrmаsi 

tоmоnidаn ishlаb chiqilgаn biznеsni tаkоmillаshtirish mоdеli - EFQM "Excellence Model" 1990-yillаr 

bоshidаn buyon 13 yildаn оrtiq vаqt dаvоmidа mаvjud boʻlib, bаrqаrоr rivоjlаnish vа rаqоbаtbаrdоshlikni 

оshirishgа qаrаtilgаn tаshkilоtlаr uchun idеаl bоshqаruv tizimining umumlаshgаn mоdеli sаnаlаdi [5].  

Аsоsiy qism. Iqtisоdiy vа mахsus аdаbiyotlаrdа, mе’yoriy hujjаtlаrdа ishlаb chiqаrish sub’еktining 

fаоliyat nаtijаsini bаhоlаshdа «sаmаrаdоrlik», «fоydа mе’yori (nоrmаsi)», «rеntаbеllik» kаbi iqtisоdiy 

аtаmаlаrdаn аrаlаsh hоldа fоydаlаnilmоqdа. Ushbu koʻrsаtkichlаrning bаrchаsi hаm muаyyan dаrаjаdа 

kоrхоnа fаоliyatining yakuniy nаtijаlаrini ifоdаlаydi. Shuni tа’kidlаsh jоizki, iqtisоdiy sаmаrаdоrlik - bu nisbiy 

koʻrsаtkich boʻlib, оlingаn sаmаrа bilаn jаlb etilgаn rеsurslаr tаqsimоtini (oʻlchаmning rеsurs usuli) yoki ishlаb 

chiqаrish хаrаjаtlаri tаqsimоtini (хаrаjаtli usul) аks ettirаdi. Oʻlchаmning rеsurs usulidа iqtisоdiy sаmаrаdоrlik 

jаlb etilgаn bаrchа rеsurslаr qiymаti dоirаsidа, хаrаjаtli usuldа esа – ishlаb chiqаrish jаrаyonidа istе’mоl qilingаn 

rеsurs qiymаti dоirаsidа аniqlаnаdi. 

Bоshqаrish sаmаrаdоrligi fаоliyatning nаtijаviylikkа erishilgаnligidir, dеgаn qаrаshlаr iqtisоdiy 

аdаbiyotlаrdа kеng miqyosdа tаlqin etilgаn. Аmmо, fаqаt nаtijаviylik аsоsidа sаmаrаdоrlik dаrаjаsini аniqlаsh 

murаkkаb, chunki, sаmаrаdоrlik bоshqаrish fаоliyatining umumiy hаrаkаti boʻlib, mа’lum hаrаkаtlаr 

nаtijаsidа mаqsаdgа erishilgаnligidir. Dеmаk, “ishlаb chiqаrish sаmаrаdоrligi” tushunchаsi “iqtisоdiy 

sаmаrаdоrlik”kа nisbаtаn  kеngrоq tushunchаdir. Shu tufаyli ishlаb chiqаrishning bаrchа dаrаjаlаrini 

bоshqаrishning iqtisоdiy jihаtlаrini   rivоjlаntirishdа, fаоliyatini yaхshilаshdа “iqtisоdiy sаmаrаdоrlik” 

tushunchаsini qoʻllаsh mumkin. 

Shuni alohida qayd etib oʻtish kerakki, boshqaruv apparati, xizmati va boʻlinmalari ayrim 

хodimlarining faoliyatini, ulаrning bаjаrgаn ish natijalari boʻyichа bаhоlаshning iloji yoʻq. Ularning faoliyati 

natijalari boshqaruv fаоliyati nаtijаlаri bоshqаruv obyektiga ta’sir qilish yoʻli bilan amalga oshiriladi, ya’ni 

ishchilar natijalarida koʻrinadi. Shuning uchun boshqaruv apparati fаоliyatini takomillashtirish tadbirlarini 
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baholashda muаssasa va tashkilotlar ishlab chiqarish – xoʻjаlik faoliyatining oхirgi natijalarigа nisbatаn ta’sir 

koʻrsatishiga qarab oʻtkazilishi maqsadga muvofiq.  

Hоzirdа nаzаriyadа vа аmаliyotdа kаm oʻrgаnilgаn jаrаyon oʻqituvchilik mеhnаtining sаmаrаdоrligi 

hisоblаnаdi. Oʻqituvchilik mеhnаtining sаmаrаdоrligi qаndаy koʻrsаtkichlаr аsоsidа hisоblаnаdi? Uning 

qаndаy pаrаmеtrlаri boʻlаdi? Qаndаy bаhоlаsh usullаri qoʻllаnilаdi? Bu sаvоllаrgа jаvоb tоpish murаkkаb, 

chunki, oʻqituvchilik mеhnаti bоshqа kаsb egаlаrining mеhnаtidаn birmunchа fаrq qilаdi.  

Bоshqаrish mеhnаti kаbi oʻqituvchilik mеhnаtidа hаm аsоsаn ахbоrоt muhim oʻrin egаllаydi. SHu 

sаbаbli oʻqituvchilik mеhnаtini tаshkil etish bоshqаrish mеhnаtidа fоydаlаnilаdigаn koʻrsаtkichlаrgа oʻхshаb 

kеtаdi. Oʻqituvchilik mеhnаti sаmаrаdоrligini tаvsiflаydigаn koʻrsаtkichlаr quyidаgilаrdаn ibоrаt: bаlаnsli 

fоydа, oʻqishdаn vа ITIdаn tushgаn mаblаg’, ishgа qilingаn bir soʻm хаrаjаt, bir хоdimgа toʻg’ri kеlаdigаn 

ish, tаlаbаlаrning oʻrtаchа sоni, oʻqitish sifаti, oʻrtаchа ish hаqi, ish vаqtidаn fоydаlаnish, qoʻnimsizlik, bir 

oʻqituvchigа toʻg’ri kеlаdigаn chоp etilgаn ish, oʻquv yuklаmаsini bаjаrish, bir oʻqituvchigа toʻg’ri kеlаdigаn 

tаlаbа, bir oʻqituvchigа toʻg’ri kеlаdigаn tехnikа, mаlаkа оshirish, ish shаrоiti vа hоkаzо. 

Rеspublikаmizdа Оliy tа’lim tizimini sаmаrаli bоshqаrish, eng аvvаlо, bоshqаruv subyеkti boʻlgаn 

insоn оmiligа, хоh u tаlаbа yoki prоfеssоr-oʻqituvchi boʻlsin, yoki хоdim boʻlsin bundаn qаt’iy nаzаr, uning 

mаnfааtlаri hаmdа ehtiyojlаrini qоndirilishigа koʻp jihаtdаn bоg’liq.  

Аnа shu mа’nоdа tа’limni mаzmunini ishlаb chiqаrish bilаn bоg’liq hоldа tаkоmillаshtirib bоrish 

bitiruvchilаr kаsbiy lаyoqаtini kеlgusidа egаllаydigаn mutахаssisligi boʻyichа vаzifаsigа mоtivаtsiоn 

yondаshuvini, bir soʻz bilаn аytgаndа оliy tа’lim bоshqаruvi tizimidа хоdimlаrni bоshqаrish mаlаkаsini hаm 

shаkllаntirib bоrish zаrur. 

Bоshqаchа аytgаndа tаlаbаlаr guruhini bоshqаrishdаn tоrtib оliy oʻquv yurti prоfеssоr-oʻqituvchilаri, 

хоdimlаrini bоshqаrishgа qаdаr boʻlgаn ishlаrni umumuslubiy аsоsigа egа boʻlish kеrаk. Bu jаrаyon nаfаqаt 

оliy oʻquv yurti bаlki umumаn bоshqаruv jаrаyonining umumiy tаmоyillаrigа аsоslаnаdi.   

Mа’lumki insоnlаr turli tumаn хususiyatlаrgа (yoshi, jinsi, jаmiyatdа tutgаn ijtimоiy-iqtisоdiy mаvqеi 

vа hоkаzоlаr boʻyichа) boʻlingаn boʻlib, hаr biri oʻzigа хоs ehtiyojgа vа didgа egа. Shuning uchun bu хilmа-

хil ehtiyojlаrni hisоbgа оlgаn hоldа ulаrni qоndirish imkоniyatlаrini yarаtish kеrаk. Bundа mеhnаtni tаshkil 

qilishdаgi pеrsоnаlning bоshqаruvdаgi ishtirоki shаklidаn fоydаlаnish mаqsаdgа muvоfiq hisоblаnаdi. Bu 

аyrim jоylаrdа «pаrtiyalаshtirilgаn bоshqаruv», dеb hаm nоm оlgаn. Pаrtiyalаshtirilgаn bоshqаruvning 

mоhiyati shundаki, bundа insоnni tаshkilоtning ichki tаshkiliy fаоliyatlаrigа (mаsаlаn, qаrоr qаbul qilish, 

mаqsаdni bеlgilаsh vа uni аmаlgа оshirish) jаlb qilgаn hоldа, shu tаshkilоtgа boʻlgаn qiziqishini оshirishdir. 

Insоnning qiziqishi оrtsа, yanа hаm sаmаrаlirоq vа sifаtlirоq ishlаshigа sаbаb boʻlаdi vа oʻzi hаm bundаn zаvq 

оlаdi.  

Yuqоridаgi fikrlаrdаn insоnning ehtiyojlаrini tаhlil qiluvchi mоtivаtsiya nаzаriyasigа tаyangаn hоldа, 

«insоn fаqаt pul uchun ishlаydi» dеgаn ibоrа butkul toʻg’ri emаsligini koʻrishimiz mumkin.  

Хoʻjаlik subyеktlаri fаоliyatining tахlili shuni koʻrsаtаdiki, ulаrning muvаffаqiyatli rivоjlаnishining 

аsоsiy оmili boʻlib, ishchilаrning mеhnаtgа vа kаsbiy oʻsishigа boʻlgаn mоtivаtsiyasi hisоblаnаdi. Umumаn 

bоzоr iqtisоdiyoti shаrоitidа mоtivаtsiyadаn bоshqаruv usuli sifаtidа fоydаlаnilаdi. 

Hаttо rivоjlаngаn kоmpаniyalаrdа hаm mаlаkаli vа istе’dоdli mutахаssislаrning ishdаn kеtib qоlishi 

muаmmоlаri uchrаb turаdi. Bu oʻshа kоmpаniyadа yеtаkchi mutахаssislаrni mоtivаtsiyalаsh uslubiyotining 

yеtаrli dаrаjаdа qаytа koʻrib chiqilmаgаnligidаn dаlоlаt bеrаdi. Аgаr bu hоl pаst dаrаjаdаgi mutахаssislikni 

tаlаb qilаdigаn kоmpаniyalаrdа unchаlik qаltis vаziyatni kеltirib chiqаrmаsа, yuqоri mаlаkаli mutахаssislikni 

tаlаb qilаdigаn kоmpаniyalаrdа bu mаsаlа eng muhim hаyotiy muаmmо hisоblаnаdi. Yuqоri mаlаkаli 

mutахаssislаrning ishdаn kеtishi kоmpаniya uchun fаlоkаt hisоblаnаdi. 

Bоshqаrishni tаkоmillаshtirish boʻyichа bir qаtоr mаsаlаlаr miqdоr koʻrsаtkichi оrqаli ifоdаlаnаdi.  

Biz tоmоndаn ishlаb chiqilgаn оliy tа’lim muаssаsаlаrining fаоliyatini innоvаtsiоn bоshqаruv 

sаmаrаdоrligini bаhоlаsh uslubigа koʻrа ushbu tizim quyidаgi qismlаrgа аjrаtilаdi: 

• fаоliyatni bоshqаrish (FB); 

• vаzifаlаrni bоshqаrish (VB); 

• nаtijаlаrni bоshqаrish (NB). 

Tаdqiqоt оbyеkti sifаtidа tаnlаngаn Nizоmiy nоmidаgi Tоshkеnt dаvlаt pеdаgоgikа univеrsitеti uchun 

kеlgusidа fаоliyatni bоshqаrish sаmаrаdоrligini оshirishning «Оliy tа’lim tizimidа lоyihаviy rivоjlаnish 

tizimini jоriy etish» vаriаnti eng muqоbil sаnаlаdi. 

Оliy tа’lim bоshqаruvi sаmаrаdоrligini оshirishning istiqbоldаgi yoʻnаlishlаrini bаshоrаt qilishdа 

tа’lim оluvchilаrning individuаl sifаt хususiyatlаri аlbаttа inоbаtgа оlinishi lоzim. Zеrо, tа’lim оluvchilаrning 

bir-birigа oʻхshаmаsliklаri tа’lim mаzmunigа boʻlgаn tаlаbni oʻzgаrtirib, imkоn qаdаr muqоbil vаriаntni 

tаnlаsh zаruriyatini yuzаgа kеltirаdi. Shungа qаrаmаy prоfеssоr-oʻqituvchi bоshqаruvchi vа tаdqiqоtchidаn 
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kuchlirоq sаnаlаdi. Bugungi kundа tа’limning kеlgusi imkоniyatlаridа biznеs vа tаdbirkоrlik tа’limni 

rivоjlаntirish muhim аhаmiyat kаsb etаdi.  

Dеmаk tа’limni, хususаn оliy tа’limni kеlgusi rivоji koʻp jihаtdаn tа’limning yangi turi mutахаssislаr 

tоmоnidаn tаklif etilаyotgаn «ishbilаrmоnlik» (tаdbirkоrlik) tа’limini yoʻlgа qoʻyilishi bilаn uzviy bоg’liq. 

Хulоsа vа tаkliflаr. Bоzоr munоsаbаtlаrini rivоjlаnishi vа ijtimоiy mеhnаt tаqsimоtidаgi oʻzigа 

хоsliklаr аnа shundаy yangi zаmоnаviy tа’lim turlаrini tа’lim tizimi tаrkibigа kiritishni tаlаb etmоqdа. Аmmо, 

Oʻzbеkistоndа ishbilаrmоnlik tа’limini sоtsiаl-iqtisоdiy аhаmiyati vа mаzkur tа’limni mustаqil аmаl 

qilinishigа еtаrlichа e’tibоr qаrаtilmаgаn. Mаzkur tа’lim turini zаruriyatini mоhiyatаn еtаrli dаrаjаdа 

аnglаmаsligi оqibаtidа kichik biznеs vа tаdbirkоrlik sub’еktlаrini jаdаl rivоjlаnishidа toʻsiqlаr dеpsinishlаr 

mаvjud dеsаk хаtо qilmаgаn boʻlаmiz. Аnа shungа koʻrа dаvlаt vа хususiy tuzilmаlаr uchun qoʻshimchа tа’lim 

(ishbilаrmоnlik tа’limi) ni shаkllаntirishning dаvlаt kоntsеptsiyasini ishlаb chiqish tаlаbi fikrimizchа quyidаgi 

tаmоyillаrgа аsоslаnishi kеrаk: 

- shахsning erkin rivоjlаnishi vа umuminsоniy qаdriyatlаr ustuvоrligi, fuqаrоviy mаs’ullik, 

mеhnаtsеvаrlik, insоnning хuquq, erkinliklаrigа хurmаtgа аsоslаnish; 

- bаrchа uchun qulаy mоslаshuvchаn tа’lim sоhаsi ekаnligi; 

- ishbilаrmоnlik tа’limidа erkinlik vа plyurаlizmning ustuvоrligi; 

- tа’lim jаrаyonining uzluksizligi vа izchilligi; 

- ishbilаrmоnlik tа’limini umumjаhоn аndоzаsi dаrаjаsidа rivоjlаntirishdа, umumiy, oʻrtа, oʻrtа 

mахsus, Оliy vа оliy oʻquv yurtidаn kеyingi kаsbiy tа’lim оrаsidаgi intеgrаtsiyalаsh tizimni shаkllаntirish. 
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I.A. ESHMAMATOV A. ABDIRAXMONOV 
mustaqil izlanuvchi mustaqil izlanuvchi 

 

PEDAGOG KADRLARNING INDIVIDUAL KASBIY LAYOQATGA EGALIGINI 

OʻRGANISH MONITORINGI 
 

Pedagogik faoliyat samaradorligini ta’minlashda pedagog kadrlarning individual kasbiy layoqat 

(kompetensiyalar)ga egaligi muhim ahamiyat kasb etadi. Individual kasbiy layoqat (kompetensiyalar) oʻz 

mohiyatiga koʻra pedagoglarning har biriga xos ma’naviy-axloqiy va irodaviy fazilatlari, kasbiy faoliyatga 

boʻlgan shaxsiy yondashuvi, mutaxassislik asoslarini puxta bilishi, ish tajribasi, oʻz-oʻzini rivojlantirish 

yoʻlidagi amaliy harakatlari va ularning izchilligi negizida belgilanadi. Bunda pedagog kadrlarning 

mutaxassis sifatida rivojlanib borishga undovchi motivatsiyalarga egaligi muhimdir. Maqolada pedagog 

kadrlarning individual kasbiy layoqat (kompetensiyalar)ga egaligini ta’minlovchi motivatsiyalarning 

monitoring jarayonidagi in’ikosi toʻgʻrisida soʻz yuritilgan. 

Kalit soʻzlar: pedagog kadrlar, kasbiy layoqat (komptensiya), individual kasbiy layoqat, monitoring, 

monitoring natijalari. 

В обеспечении эффективности педагогической деятельности большое значение имеет 

обладание педагогическими кадрами индивидуальных профессиональных компетенций. 

Индивидуальные профессиональные компетенции по своей сущности определяются в рамках духовно-

нравственных и волевых особенностей, личностного отношения к профессиональной деятельности, 

знания основ специальности, трудового опыта, практических усилий педагогов, направленных на 

саморазвитие и их последовательности. В этом очень важно наличие в педагогических кадрах в 

качестве специалистов мотиваций, побуждающих к развитию. В статье речь идёт о проявлении в 

процессе мониторинга мотиваций, обеспечивающих обладание педагогическими кадрами 

индивидуальных профессиональных компетенций.  

Ключевые слова: педагогические кадры, профессиональная компетенция, индивидуальная 

профессиональная компетенция, мониторинг, результаты мониторинга. 

In ensuring the effectiveness of pedagogical activity the possession of individual professional 

competencies by pedagogical personnel is of great importance. By its essence, individual professional 

competency is determined within the presence of spiritual, moral and volitional features in educators, personal 

attitudes towards professional activities, knowledge of the foundations of the specialty, work experience, 

practical efforts of teachers aimed at self-development and their regularity. It is very important that 

pedagogical personnel as future specialists have motivation that encourages them to develop. The article is 

about manifestation of motivations in the process of monitoring that ensure pedagogical personnel to possess 

individual professional competencies. 

Key words: pedagogical personnel, professional competencies, individual professional competencies, 

monitoring, results of monitoring. 

 

Kirish. Zamonaviy sharoitda har bir oliy ta’lim muassasasi oʻzining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy 

imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda rivojlanish borasida aniq strategik maqsadni belgilab olishi zarur. Bunda 

ta’lim muassasasi ega boʻlgan barcha resurslar: pedagoglarning kasbiy salohiyati, sogʻlom raqobatga 

asoslangan psixologik muhit, moddiy (oʻquv adabiyotlari, ta’lim vositalari va texnologiyalari bilan yetarli 

darajada ta’minlanganlik), metodik (oʻquv fanlari boʻyicha ishlanmalar, loyihalarning mavjudligi), huquqiy, 

axborot va moliyaviy (qoʻshimcha pullik ta’lim xizmatlarni koʻrsatish) ta’minot inobatga olinishi shart. Zero, 

malakali pedagog kadrlarni tayyorlashda sifat hamda samaradorlikka erishishda ilmiy, metodik, texnik, 

huquqiy-axborot, ekologik, iqtisodiy, ma’naviy, moliyaviy omillar ahamiyatli resurslar sifatida namoyon 

boʻladi. Ushbu resurslar qatorida ilmiy va metodik ta’minot ham alohida oʻrin egallagan boʻlib, ular:  

1) professor-oʻqituvchilar tomonidan kasbiy funksiyalarning samarali bajarilishi;  

2) talabalarning bilim, koʻnikma, malaka va kompetentlik sifatlariga egaligini xolis, oqilona baholash 

imkoniyatini yaratadi.  

Asosiy qism. Oliy ta’lim muassasasining moddiy, metodik, huquqiy, axborot va moliyaviy ta’minotidan 

maqsadli foydalanish oʻz navbatida pedagogning kasbiy layoqat (kompetensiya)ga ega boʻlishini taqozo etadi.  

G.K.Selevko “pedagogning kasbiy kompetentligi” tushunchasiga shunday yondashadi: pedagogik 

faoliyat vazifalarini a’lo darajada bajarish uchun nazariy va amaliy bilimlarni tartiblashtirish va birlashtirishga 

doir bilim hamda malakalarning yigʻindisi [7, 29-30]. Tushunchaning nazariy tavsifi boʻyicha muallifning 

yondashuvini inobatga olgan holda “individual kasbiy layoqat (kompetensiya)”, “pedagogning individual 
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kasbiy layoqati (kompetensiyasi)”, shuningdek, maqolada yoritilayotgan masalaning mohiyatiga koʻra 

“monitoring” tushunchalarini oydinlashtirish mumkin.  

Individual kasbiy kompetenlik kasbiy kompetentlikning asosiy turlaridan biri sanaladi. Mazkur 

tushuncha O.I.Mezenseva vaE.V.Kuznetsova tomonidan shunday sharhlangan: individual kasbiy kompetentlik 

– kasb doirasida oʻz-oʻzini namoyon qilish va individual jihatdan rivojlantirish usullarini oʻzlashtirish orqali 

kasbiy oʻsishga tayyorlik, individual layoqatlarini saqlab qolish qobiliyati, kasbiy jihatdan layoqatsiz boʻlib 

qolmaslik, ortiqcha vaqt va kuch talab qilmagan holda oʻz mehnatini oqilona tashkil etish malakasi, mehnatni 

zoʻriqish, charchoqsiz, aksincha, tetik holda bajarish [6]. Darhaqiqat, kasbiy kompetentlikning barcha turlari 

kabi individual kasbiy kompetentlik ham tegishli faoliyatni ortiqcha kuch, vaqt hamda ruhiy zoʻriqishlarsiz 

sifatli, samarali, muvaffaqiyatli bajarilishini anglatadi. 

Bizning fikrimizcha, individual kasbiy layoqat (kompetensiya) - tegishli faoliyatda kasbiy vazifalarni 

sifatli, samarali, oqilona hal qilish uchun mutaxassisning individual imkoniyatlariga tayangan holda uning 

nazariy va amaliy bilimlar, shuningdek, ish tajribasidan maqsadli foydalana olishi. Bu turdagi kasbiy layoqat 

(kompetensiya) barcha faoliyat yoʻnalishlari uchun taalluqli boʻlib, asosiy subyekt – mutaxassis sanaladi. 

Xuddi shu tushuncha pedagogik faoliyatga nisbatan tatbiq qilinganda asosiy subyekt sifatida pedagog e’tirof 

qilinadi. 

Pedagogning individual kasbiy layoqati (kompetensiyasi) - pedagogning tegishli faoliyatda ta’limiy 

va tarbiyaviy vazifalarni sifatli, samarali, oqilona hal qilish uchun pedagogning individual imkoniyatlaridan 

kelib chiqqan holda nazariy va amaliy bilimlar, shuningdek, ish tajribasidan maqsadli foydalana olishi. 

Ma’lumki, individual kasbiy layoqat (kompetensiya) pedagogning oʻz ustida izchil izlashi, oʻz-oʻzini 

rivojlantirishi natijasida takomillashib boradi. Bunda zarur pedagogik shart-sharoitlar, kasbiy ta’lim mazmuni, 

kasbiy faoliyat samaradorligini ta’minlashga xizmat qiladigan trening, loyiha va “Mahorat darslari” alohida 

oʻrin tutadi. 

Pedagogning individual kasbiy kompetensiyaga egaligi u tomonidan kasbiy bilim va malakalar 

yigʻindisini samarali oʻzlashtirganligi bilangina belgilanmaydi. Balki ta’lim amaliyoti, ya’ni oʻqitish va kasbiy 

faoliyatga tayyorlash davomida mavjud bilim, malaka hamda tajribalarini muhimlik darajasi boʻyicha 

muvaffaqiyatli qoʻllay olishi, kasbiy faoliyatda muayyan yutuqlarga erishishi bilan belgilanadi.  

Professional ta’limda pedagogning individual kasbiy kompetensiyaga egaligini izchil ravishda oʻrganish 

va tahlil qilishga e’tibor qaratiladi. Binobarin, mantiqan kasbiy faoliyatni tashkil etayotgan pedagog yil sayin 

yoki kasbiy bilimlar asoslarini oʻzlashtirayotgan talabalar ta’lim davrining navbatdagi bosqichida individual 

kasbiy kompetensiyasining takomillashuviga erisha olishi zarur. Monitoring yordamida xronologik jihatdan 

individual kasbiy layoqat (kompetensiya)ning rivojlanib borish darajasi belgilanadi.  

Monitoring (yunoncha “monitor” - “eslatuvchi”, “nazorat qiluvchi”) – qandaydir jarayonni tizimli, 

standartlashtirilgan holda kuzatish [5, 30]; oʻz doirasida pedagogik tizim va uning yakuniy maqsadlarining 

amaliy natijalarga muvofiqligidan dalolat berib, qaytar aloqani ta’minlovchi, sodir etilgan pedagogik 

harakatlarning namoyon boʻlishi va baholanishini amalga oshirishga xizmat qiladigan boshqaruvning mustaqil 

funksiyasi [4, 33]. Maqsadli, rejali, izchil, tizimli tashkil etish monitoringga xos asosiy xususiyatlar boʻlib, 

bunda oʻrganilayotgan jarayonning xususiyatlari negizida qat’iy belgilangan mezonlarga rioya qilinadi. 

Natijada “indikatorlar toʻplami boʻyicha kuzatilayotgan obyekt holatini turlicha ifodalovchi va uning 

rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar toʻgʻrisidagi tasavvurga” [3, 91] ega boʻlish orqali daraja 

koʻrsatkichlarining xolis belgilanishiga erishiladi. 

Pedagogik monitoring – koʻzlangan maqsadga koʻra belgilangan vaqt doirasida belgilangan 

mezonlarga muvofiq ta’limiy, tarbiyaviy yoki kasbiy rivojlanish jarayonining asosiy xususiyatlari negizida 

shaxsning bilim, koʻnikma, malaka, kompetentlikka egalik, muayyan fazilatlarni yoki kasbiy sifatlarni 

oʻzlashtirish darajasining boshlangʻich va yakuniy natijalari boʻyicha samaradorlikni tahlil qilish, yoʻl 

qoʻyilgan xato va yutuqlar omillarini aniqlash, olingan daliliy natijalarni e’lon qilishga yoʻnaltirilgan koʻp 

bosqichli boshqaruv jarayoni. Ta’lim muassasalari faoliyatida pedagogik monitoring:  

1) talabalarning oʻquv faoliyatini nazorat qilish;  

2) talabalarning tarbiyalanganlik darajasi (muayyan ma’naviy-axloqiy fazilatlarga egaligi)ni baholash; 

3) pedagog kadrlarning kasbiy oʻsishi uchun zarur shart-sharoitlarni oʻrganish; 

4) ularni attestasiyadan oʻtkazish; 

5) ta’lim muassasasining rivojlanish istiqbolini belgilash va bashoratlash kabi maqsadlarda tashkil 

etiladi. 

Barcha jarayonlarda boʻlgani kabi pedagogik monitoringda baholovchi tizimning tashxis vositalari – 

“uzoq muddatli kuzatish, topshiriqlar, hisobga olish, nazoratning turli koʻrinishlari, ma’lumotlarni umumiy 

hamda muayyan soha, yoʻnalishlar boʻyicha kodlashtirish, mini-testlar, mini-nazorat ishlar, terminologik 
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kesimlar, intellektual xaritalar bilan ishlash, anketa soʻrovi, ma’lum qoida boʻyicha tartiblash” [1, 50; 2, 55-

56] kabilar faol qoʻllaniladi. 

Muhokamalar va natijalar. Pedagogik kadrlarning kasbiy faoliyatga boʻlgan munosabati uning 

samaradorligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bois tadqiqot doirasida pedagogik kadrlarning 

kasbiy faoliyatga boʻlgan munosabatini belgilashda ustuvor boʻlgan motivalarni aniqlashga e’tibor qaratildi. 

Tajriba-sinov ishiga jalb qilingan respondentlarning yondashuvini qayd etgan emperik tadqiqot natijasi 

quyidagi motivlar pedagog kadrlarning individual kasbiy layoqat (kompetensiyalar)ni namoyon etishi quyidagi 

motivlarga asoslanishini koʻrsatdi: 

egallagan kasbiy mahoratini ta’lim muassasasiga moslashtirib, oʻzini mutaxassis sifatida koʻrsatish 

ishtiyoqi (18,5%); 

ta’lim muassasasida egallab turgan ish joyini (lavozimini) saqlashning kafolatlanishini ta’minlash uchun 

intilish (16,0%); 

ta’lim muassasasida kasbiy oʻsish uchun aniq shart-sharoitlarning mavjudligidan foydalanish xohishi 

(14,0%); 

hududiy mehnat bozoriga mutaxassis sifatida kirib borish istagining borligi (12,3%); 

ta’lim muassasalarida yuqori mehnat haqini olishga talabgor ekanligi (11,0%); 

pedagogik jamoada shaxsiy nufuzga ega boʻlishni zaruriyat hisoblanishi (10,%); 

ta’lim muassasasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar tomonidan kasb ustasi sifatida e’tirof etish 

istagining paydo boʻlganligi (8,0%); 

ta’lim muassasasida qabul qilingan an’analarni davom ettirishga havas paydo boʻlganligi (6,2%); 

ta’lim muassasasida tahsil olayotganlar (talabalar) tomonidan ustoz sifatida e’tirof etilishga ehtiyoj 

sezganligi (4,0%) va boshqalar.  

Xususan: 

 
Ta’lim tizimida individual kasbiy layoqatni (kompetensiyani) egallanishining sabablari 

 

Tadqiqot natijalariga koʻra kasbiy kompetensiyani egallab, uni ta’lim muassasasiga moslashtirib, oʻzini 

mutaxassis sifatida koʻrsatish ishtiyoqi bor boʻlganlar 18,5% tashkil etdi. Bu koʻrsatkich ularning oʻz 

funksiyalarini toʻgʻri anglanganligini, kasb tanlash motivining ijtimoiy mazmunga ega ekanligini koʻrsatadi. 

Shu bilan birga, ularning shaxsiy qadriyatlari tizimida, kasbiy qadriyatlar ham alohida oʻrin egallab, 

yetaklovchi faoliyat esa ma’naviy yaratuvchanlik ekanligini koʻrsatadi. Qayd etish lozimki, moddiy 

ehtiyojlarni qondirish hamda oʻz shaxsiy statusini mustahkamlashga qaratilgan sabablar boshqa sabablarga 

qaraganda (masalan, ta’lim muassasalarida yuqori mehnat haqini olishga talabgor ekanligi – 11,0%, pedagogik 

jamoada shaxsiy nufuzga ega boʻlishni zaruriyat hisoblanishi – 10,%) ta’lim muassasasida faoliyat 

yuritayotgan mutaxassislar tomonidan kasb ustasi sifatida e’tirof etish istagini paydo boʻlganligi (8:%) ustivor 

emasligini kuzatish mumkin.  

Bu toifadagi pedagoglarda kasbiy ta’lim davomida kasbiy kompetensiyalarni egallashga ishtiyoq 

boʻlmagan yoki uni egallash uchun yetarlicha pedagogik shart-sharoitlar yaratilmaganligini koʻrsatadi. Shu 

sababli ular bilan malaka oshirish jarayonida individual tarzda shugʻullanib, kasbiy kompetensiyalarni 

shakllantirish masalasiga alohida e’tibor qaratish lozim boʻladi. Iloji boricha kompetensiyalarni shakllantirish 

va rivojlantirishga qaratilgan vaziyatli mashqlar va treninglardan foydalanish lozim. 
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Biroq, tadqiqotda qatnashgan 4.0% pedagoglarning oʻzlarini namoyon etish uchun, aniqrogʻi ta’lim 

muassasasida tahsil olayotganlar (talabalar) tomonidan ustoz sifatida e’tirof etilishga ehtiyoj sezganligini 

koʻrsatganlar. Bu koʻrsatkich, ushbu toifadagilar kasbiy oʻsishning birinchi bosqichida ekanligini koʻrsatadi. 

Shu sababli ularda ijtimoiy va metakompetensiyalarni egallashlariga uslubiy yordam koʻrsatib, ma’naviyatga 

doir bilimlarini takomillashtirish talab etiladi. 

Xulosa. Demak, pedagogning individual kasbiy kompetensiyasi kasbiy kompetentlikning asosiy 

turlaridan biri boʻlib, kasbiy vazifalarni hal qilishda uning oʻzigagina xos boʻlgan imkoniyatlarga tayanishini 

anglatadi. Individual kasbiy kompetensiyaga ega boʻlish pedagogdan doimiy ravishda rivojlanib borishni 

taqozo qiladi. Bunda uning kasbiy faoliyat hamda kasbiy jihatdan oʻsishiga boʻlgan munosabati muhim 

ahamiyatga ega. Ushbu munosabat pedagog kadrlar ega boʻlgan motivlar bilan belgilanadi. Emperik tajriba 

pedagoglarning kasbiy faoliyat hamda kasbiy jihatdan oʻsishiga boʻlgan munosabatini belgilashda ustuvor 

boʻlgan motivlarni aniqlashga yordam berdi. Professional ta’limni samarali tashkil etish uchun ushbu 

pedagoglarning ushbu motivlarga ega boʻlishlarini inobatga olish taqozo qilinadi. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Педагогическое мастерство-это высокий уровень профессиональной деятельности учителя. 

Внешне это проявляется в успешном творческом решении самых разнообразных педагогических задач, 

в эффективном достижении методов и целей воспитательной работы. В данной статье 

рассматриваются конкретные классические правила повышения педагогического мастерства. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, правило мышления, высокий уровень, 

разнообразные задачи, формирование, личность. 

Pedagogik mahorat - bu oʻqituvchining kasbiy faolligining yuqori darajasi. Tashqi tomondan, bu turli 

xil pedagogik muammolarni muvaffaqiyatli ijodiy hal qilishda, tarbiyaviy ishning usullari va maqsadlariga 

samarali erishishda namoyon boʻladi. Ushbu maqolada pedagogik mahoratni oshirishning oʻziga xos klassik 

qoidalari koʻrib chiqilgan. 

Kalit soʻzlar: pedagogik mahorat, fikrlash qoidasi, yuqori darajali, turli vazifalar, shakllanish, 

shaxsiyat. 

Pedagogical excellence is a high level of professional activity of a teacher. Outwardly, this manifests 

itself in the successful creative solution of a wide variety of pedagogical problems, in the effective achievement 

of the methods and goals of educational work. This article examines the specific classical rules for improving 

pedagogical skills. 

Key words: pedagogical skill, rule of thought, high level, various tasks, formation, personality. 

 

Целостность и гармоничность формирования личности дошкольника предполагает 

своевременное физическое развитие. В Типовом положении о дошкольном образовательном 

учреждении задача охраны и укрепления здоровья детей стоит первоочередной. Деятельность 

взрослого, направленная на решение данной задачи, составляет содержание физического воспитания. 

Методологической основой проблемы является аксеологический (ценностный) и практико-

ориентированный подходы. Здоровье, как ценность, является основой, всестороннего, гармоничного 

развития ребенка. Успех и достижения в любой деятельности определяются физическим состоянием, 

уровнем работоспособности детского организма. Формирование активного, здорового, гармоничного 

развития человека рассматривалось врачами, педагогами, исследователями (Е.А.Аркин, Л.И.Чулицкая. 

Е.Г.Левигориневская, А.И.Быкова, Н.И.Щелованов, Н.М.Аксарина, Т.Н.Богина, Е.А.Тимофеева, 

А.В.Кенеман, Т.И.Осокина, Ю.Ф.Змановский и многие другие).  

В проекте государственного стандарта по дошкольному воспитанию раскрывается содержание 

работы по физическому развитию: 

- взрослые создают условия для психофизического развития детей; 

- способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

- создают широкие возможности для двигательной активности детей; 

- развивают у ребенка интерес к различным видам спорта; 

Профессионально образованный педагог детского сада в своей работе постоянно оперирует 

специальными терминами теории физического воспитания. В Уставе Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) говорится, что здоровье - это не только отсутствие болезней или физических 

дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. То есть, здоровье является 

не только биологической, но и социальной категорией. Гармония, как взаимодополняемость различных 

составных частей, является основой хорошего здоровья. 

Физическое развитие - это процесс изменения форм и функций организма под воздействием 

условий жизни и воспитания. В узком значении этот термин используется для обозначения 

антропометрических и биометрических понятий (рост, вес, окружность грудной клетки, состояние 

осанки, жизненная емкость легких и т.д.). В широком понимании термин включает физические 

качества (выносливость, быстрота, сила, гибкость, равновесие, глазомер). Физическое развитие - не 

только биологический процесс, характеризующий становление, изменение форм и функций организма, 

но социальный процесс. Активность самой личности, ее отношение к своему здоровью, овладение 

опытом в процессе социализации развивают природные анатомо-физиологические предпосылки 

организма. 
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Овладение движениями, техникой их выполнения, развитие физических качеств происходит при 

активном участии взрослого. Тем самым, физическое воспитание является ведущим в развитии 

личности ребенка. Благодаря педагогической работе у ребенка появляется потребность в здоровом 

образе жизни. Физическое воспитание - педагогический процесс, направленный на создание условий, 

способствующих достижению хорошего здоровья, физического и двигательного развития ребенка. 

Педагог осуществляет данный процесс с позиции целостности и гармонизации задач развития 

(умственного, нравственного, эстетического, трудового). Физическое воспитание опирается на данные 

обследования детей уровня физического развития, определяется его гармоничность, соответствие 

возрастным физиологическим показателям. 

Термин “физическое образование” ввел П.Ф. Лесгафт, руководство физическим образованием 

детей школьного возраста. Пед. сочинения в 2-х томах - М.. 1993). Физическое образование - 

комплексный процесс, организованный взрослым и направленный на овладение профессиональными 

знаниями, двигательными навыками, физическими качествами, привычки к здоровому образу жизни.  

Физическое совершенство отражает состояние физической культуры как части общей культуры, 

характеризующей достижения общества в области физического, психического и социального здоровья 

человека. В современной учебно-методической и научно-теоретической литературе представлены 

основные задачи, содержание, средства, технологии физического развития детей дошкольного 

возраста. Современный подход к организации физического развития предполагает учет естественно - 

научных, психологических, педагогических основ.  

Психологические основы современного физического образования раскрывают значимость 

развития у детей интереса к физическому “Я”; формирование потребностно-мотивационной сферы 

(линии осознанности, сознательности, устойчивости мотивов, склонностей и т.п.); формирование у 

ребенка представлений о себе как о субъекте двигательной деятельности; развитие физических 

способностей; учет теории установки Д.Н.Узнадзе, как специально мотивированного “пускового” 

механизма (Л.Н.Божович Н.Г.Морозова. Л.С.Славина. А.Л.Венгер, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, 

Д.Н.Узнадзе и др.). 

Педагогические основы включают цель и задачи, факторы и принципы, средства, содержание, 

условия. 

Цель физического развития - охрана и укрепление здоровья детей. Задачи большинство авторов 

подразделяют на три группы: 

I. Оздоровление: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей.  

2. Развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их 

работоспособность.  

3. Формировать умение сохранять правильную осанку.  

4.Удовлетворять потребность детей в движении.  

5. Способствовать развитию всех морфофункциональных систем детского организма, 

правильному функционированию внутренних органов. 

Таким образом, в группе оздоровительных задач особое место занимает охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, их всестороннее физическое развитие, в центре внимания всех участников 

образовательного процесса стоит естественно-биологическая основа детского организма. 

II. Образовательные задачи: 

1. Формировать представления о своем организме, о здоровье.  

2. Знакомить детей с различными способами выполнения основных движению.  

3. Формировать представления о режиме, об актуальности отдыха  

4. Создавать условия для проявления ребенком ловкости, скорости и других физических качеств.  

Таким образом, образовательные задачи предусматривают активную позицию педагога по 

реализации содержания физического развития детей. 

III. Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности.  

2. Развивать нравственно-волевые качества ребенка (организованность, взаимопомощь, 

взаимовыручку, самостоятельность).  

3. Воспитывать субъектную позицию ребенка в разных играх и упражнениях. 4. Воспитывать 

культурно-гигиенические качества. 

Таким образом, воспитательные задачи направлены на разностороннее развитие детей, 

формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Таким образом, современные подходы к физическому развитию детей строятся на научно-
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теоретических основах, признании важности сохранения и укрепления здоровья детей, формирования 

у них привычки к здоровому образу жизни, целостность и гармоничность физического развития 

определяет специфику содержания задач, технологий целенаправленной педагогической деятельности. 

Наличие комплексных и парциальных (авторских) программ создает программно-методическое 

обеспечение реализации задач физического развития детей. 
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Ibodat ASLONOVA Ozoda HODIYEVA 

Buxoro davlat tibbiyot instituti 

ichki kasalliklar propedevtikasi 

kafedrasi dotsenti, 

tibbiyot fanlari nomzodi 

Buxoro davlat tibbiyot instituti 

ichki kasalliklar propedevtikasi 

kafedrasi assistenti 

 

HAMSHIRALIK ISHI FANINI OʻQITISHDA INTERFAOL USULLARNING QOʻLLANISHI 

SAMARADORLIGINI BAHOLASH 

 

Maqolada Buxoro tibbiyot instituti va Buxoro tibbiyot kolleji talabalariga “Terapiyada hamshiralik 

ishi” fanidan oʻtkazilgan amaliy dars jarayonida “Aqliy hujum” va “Uch pogʻonali intervyu” interfaol usulini 

qoʻllanilish samaradorligi natijalari keltirildi. 

Kalit soʻzlar: interfaol usul, “Aqliy hujum”, “Hamshiralik ishi”, “Assessment” metodi, “Uch pogʻonali 

intervyu”, interfaol suhbat, muammoli vaziyat.  

В статье приведены результаты сравнительной эффективности интерактивных методов 

обучения “Мозговой штурм” и “Трехступенчатой интервью” по предметам “Сестринского дело по 

терапии” студентам Бухарского Государственного медицинского института и Бухарского 

медицинского колледжа.  

Ключевые слова: интерактивный метод, “Мозговой штурм”, “Сестринский уход”, методика 

“Оценки”, “Трехэтапное интервью”, интерактивная беседа, проблемная ситуация. 

The article presents the results of the comparative effectiveness of interactive teaching methods 

“Brainstorming” and “Three-step interviews” on the subjects of “Nursing in therapy” to students of the 

Bukhara State Medical Institute and the Bukhara Medical College.  

Key words: interactive method, “Brainstorming”, “Nursing”, “Assessment” technique, “Three-step 

interview”, interactive conversation, problem situation. 

 

Kirish. “Interfaol” tushunchasi inglizcha “Interact” (“Inter”- “birgalikda” “act” “ta’sir qilish” ma’nosini 

anglatadi. Koʻrinadiki, “interfaol usullar” deganda talabalarning oʻzaro ta’siri tushuniladi. “Interfaol oʻqitish 

usuli” oʻqitiladigan talabalarning hamkorlikda faoliyat koʻrsatish shaklini koʻrsatadi. Interfaol usulning 

mohiyati hamma talabalar va oʻqituvchining oʻzaro ta’siridan iborat. Ilmiy-texnika taraqqiyotidan ortda 

qolmaydigan malakali raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashni oliy va maxsus oʻquv yurtlari professor-

oʻqituvchilari oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Shuningdek, zamonaviy oliy ta’limda iqtidorli kasb 

egalarini yetishtirib berish uchun oʻqitishning usullarini qayta shakllantirish talab qilinadi.  

Interfaol oʻqitish texnologiyasidan biri “Aqliy hujum” usuli (inglizcha “Brain storming” – Aqliy hujum) 

yangi usullardan biri boʻlib, koʻrib oʻtiladigan yoʻnalishlarga taalluqli sanaladi. “Aqliy hujum” usulining 

maqsadi yangi gʻoyalar tuzish, yaxshi gʻoyaga ega boʻlish, yaxshiroq natijaga erishish va masalaning 

yechimini yangi yoʻnalishini qidirishdan iborat. “Aqliy hujumi”– bu muammoni yechishning tezkor intensiv 

jarayoni sanaladi. Bu ijodiy faollikka chorlash asosida talabalardan muammo yechimining koʻplab turli 

variantini aytishga, jumladan, fantastik tasavvurni namoyon qilishga chorlaydi. Oʻqituvchi aytilgan gʻoyalar 

orasidan amaliyot uchun ahamiyatli boʻlganlarini saralab oladi.  

Oʻqituvchi darsni oʻtishdan oldin talabalarga asosiy muhokama prinsiplarini aytadi, maksimal sonda 

gʻoyalar sifatiga e’tibor qilinmagan holda, qisqacha muammoning yechimi, bunda kritik va tahlil qilinmasdan 

aqlga kelgan hamma gʻoyalar mujmal boʻlsa ham aytiladi, birovlarning gʻoyasini rivojlantirish mumkin, faqat 

tanqid qilinmaydi. Bunda oʻqituvchida avvaldan tayyorlab qoʻyilgan darsga oid savollar toʻplamidan 

laboratoriya mashgʻulotini bajarish jarayonida qoʻllashi mumkin.  

Oʻquv jarayonini optimallashtirishda yangi pedagogik texnologiyalarni va interfaol usullarni qoʻllash 

talabaning klinik bilimini baholashni takomillashtirishga olib keladi. Tibbiyot oʻquv yurtlarida amaliy 

koʻnikmalarni oʻrgatish va uning bajarilishini baholash alohida yondashuvni talab qiladi. Zamonaviy 

pedagogik texnologiyalarni, oʻqitishning yangi turlari va takomillashgan usullarini tadbiq qilmasdan, tibbiy 

ta’limni har tomonlama rivojlantirib boʻlmaydi. Taklif qilingan “Aqliy hujum” va “Uch pogʻonali intervyu” 

usuli talabalarning klinik bilimini takomillashtirish uchun muhim sanaladi. 

Ishning maqsadi. Buxoro davlat tibbiyot institutining “Ichki kasalliklar propedevtikasi, klinik 

farmakologiya va oliy hamshiralik ishi” va Buxoro tibbiyot kollejining “Hamshiralik ishi” kafedrasi I kurs 

talabalariga “Hamshiralik ishi” fanidan oʻtkazilgan amaliy mashgʻulotlarda interfaol usulning samaradorligini 

oʻrganish.  

Material va usullar. Qoʻyilgan maqsadni amalga oshirish uchun reyting koʻrsatkichlari boʻyicha 

deyarli teng va oʻtiladigan mavzular aynan oʻxshash ikkita reprezentativ guruhlarda interfaol va an’anaviy 
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usullarda oʻtilgan mashgʻulotlar samaradorlik koʻrsatkichlari baholandi. Nafas a’zolarining xastaliklariga oid 

4 ta amaliy mashgʻulot natijalari qiyoslandi. Hamma talabalar ikkita guruhga ajratildi: birinchi guruhda 4 ta 

mavzuda (21 talaba) “Aqliy hujum” usul, ikkinchi guruhda (22 talaba) –“Uch pogʻonali intervyu” interfaol 

usuli qoʻllandi.  

“Aqliy hujum” usulida muammolar talabalar diqqatiga havola qilinadi, tezda birgalikda tahlil qilishib 

1-1,5 daqiqada javob qaytarishadi. “Uch pogʻonali intervyu” usulida har guruhda uch kishidan iborat guruh 

“vrach”, “bemor”, “ekspert-UASh” rolini talabalar bajaradi, 10-15 daqiqa vaqt ajratiladi. “Ekspert” shifokor 

harakatlariga baho beradi, bunda “nima toʻgʻri bajarildi”, “nima xatolik boʻldi?”, “qanday bajarish lozim?” 

tahlil qiladi, soʻngra oʻqituvchi tomonidan muhokama qilinadi. 

“Aqliy hujum” usuli fanning umumiy qismi mavzularini, “Uch pogʻonali intervyu” usuli maxsus 

boʻlimlarini oʻrgatishda qoʻllanildi. Talabalarning bilim darajasi va uning mustahkamligi savol-javoblarda, 

yozma ishlar, test natijalari, oraliq va yakuniy baholash natijalari boʻyicha oʻrganildi. “Aqliy hujum” usulida 

(α1, α2 va α3) variantdagi savollar berildi. Tekshirish natijalarining koʻrsatishicha, “Aqliy hujum” va “Uch 

pogʻonali intervyu” usuli talabalarning bilim darajasini shakllanishiga har xil ta’sir qildi. Bu haqida akademik 

guruhlarda olingan nazorat ishi natijalari tahlili dalolat berdi. Olingan dalillar asosida koʻrinadiki, “Aqliy 

hujum” usuli talabalarning ogʻzaki va tezkor fikrlashini rivojlantirishi egallangan bilim nazorati tahlilida 

namoyon boʻldi. “Aqliy hujum” interfaol usulida dars oʻtilgan 14 holatda (66,7%) klinik bilim egallashda 

ogʻzaki nutq, 6 holatda (28,6%) esa klinik mushohada koʻnikmalari shakllandi, bundan anglash mumkinki, 

usul mashgʻulotning faqat nazariy qismi uchun muhim boʻlib, amaliyot koʻnikmalarini egallash uchun yetarli 

darajada ahamiyatga ega boʻlmaydi. 

Dars jarayonida oʻzlashtirish natijalari boʻyicha 2-guruhdagi talabalarda 1-guruhdagi talabalarga 

nisbatan sezilarli ijobiy oʻzgarishlar kuzatildi. “Bemor” rolini ijro qiladigan talabalar kasallikning belgilarini 

imkon qadar chuqur oʻrganishga, subyektiv ma’lumotlarni oʻzlashtirishi 75% ga yetganligi aniqlandi, “vrach” 

rolini bajaruvchi talabalarda esa subyektiv ma’lumotlar bilan bir qatorda obyektiv ma’lumotlar- palpasiya, 

perkussiya, auskultatsiya koʻnikmalarini puxta oʻrgandilar va koʻnikmani bajarish 78 %ga yetdi. Shuningdek, 

laborator-instrumental tekshirishlarning natijalarini oʻzlashtirishi talabalarda 27 %ga ortganligi, bemorning 

oldida oʻzini tutishni oʻrganishiga yordam berdi. “Ekspert” rolini ijro qiluvchi talabalar ijobiy yutuqlar bilan 

birgalikda yoʻl qoʻyilgan xato-kamchiliklarni oʻz vaqtida payqab buning oldini olish yoki bartaraf qilishning 

tezkor choralarini nisbatan puxta oʻrgandilar. Usulning kamchilik tomoni shundaki, hamma ishtirokchilar dars 

jarayoniga faol qatnasha olmadi. Bundan kelib chikadiki, “uch pogʻonali intervyu” usuli talabalarni erkin fikr 

yuritishiga imkon berib, klinik tafakkurini va amaliy koʻnikmalarini oʻzlashtirish koʻrsatkichini oshiradi.  

1-guruhdagi talabalarda klinik holatlarni tahlil qilishda tezkorlik 21 %ga ortdi, dars davomida oʻzlarini 

nisbatan erkin his qilishdi, yutuq va kamchiliklarni oʻzaro tahlil qilishni, mustaqil fikrlashni oʻrgandilar, 

amaliy bilimlarni oʻzlashtirish koʻrsatkichi 2-guruhdagi talabalardan sezilarli ortda qolganligi aniqlandi.  

Yuqoridagi olingan natijalar tahlili dalolat beradiki, “Aqliy hujum” usuli talabalarni nazariy bilimini 

mustahkamlashga, tezkorlikka oʻrgatadi, “Uch pogʻonali intervyu” usuli esa klinik mushohada qilishga va 

amaliy koʻnikmalarni egallashiga yordam beradi. 

Bundan kelib chiqadiki, “Aqliy hujum” usuli amaliy mashgʻulotlarning nazariy qismini, “Uch pogʻonali 

intervyu” usuli esa amaliy qismini oʻtish uchun qulay. 

Xulosa: 

1. “Aqliy hujum” va “Uch pogʻonali intervyu” usuli talabalarning bilimini shakllanishiga turlicha ta’sir 

koʻrsatadi. 

2. Amaliy mashgʻulotlarda interfaol usulni har bir mavzu uchun aniq belgilab, shunga mos yondashish 

lozim. 

3. “Aqliy hujum” usuli mashgʻulotlarning nazariy qismiga mos keladi, talabaning tezkor fikrlashga 

oʻrgatadi. “Uch pogʻonali intervyu” usuli mavzuning maxsus qismiga mos kelib, amaliy koʻnikmani puxta 

egallashiga yordam beradi.  

“Assessment” metodi. Ushbu baholash metodi ichida usul sifatida qoʻllaniladi. Texnika mohirlik, 

ustalik degan ma’noni bildiradi. Demak, tinglovchilar oʻz bilim, koʻnikma, malakalarini mohirlik bilan sinab, 

oʻz-oʻzlarini baholashlari, sinovdan oʻtishlari mumkin. (ingl. - assessment - baho) oʻz-oʻzini taqdimot qilish, 

ma’lum bir sinovdan oʻtish deb belgilanadi. Ushbu usul oʻtilgan mashgʻulot yoki boʻlim boʻyicha barcha 

mavzularni tinglovchilar tomonidan yodga olish yoki biron-bir mavzu boʻyicha trener-oʻqituvchi tomonidan 

berilgan topshiriq, vazifalarga mustaqil ravishda oʻz munosabatlarini bildirish, shu orqali egallangan bilim, 

koʻnikma, malakalarini oʻzlari tekshirib, baholashlariga imkoniyat yaratish va mashgʻulot oʻtuvchi tomonidan 

qisqa vaqt ichida barcha tinglovchilarni ham ilmiy-nazariy, ham amaliy jihatdan bilimlari, koʻnikmalarini 

baholay olishga yoʻnaltirilgan. 
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Usulning maqsadi. Tinglovchilarni mashgʻulotda oʻtilgan mavzuni egallaganligi va mavzu boʻyicha 

tayanch tushunchalarni oʻzlashtirib olinganlik darajalarini aniqlash, mustaqil ravishda oʻzlarining bilim 

darajalarini baholay olish, shuningdek, oʻz bilimlarini bir tizimga solishga oʻrgatish. 

Usulning qoʻllanilishi: oʻquv mashgʻulotlarining barcha turlarida (dars boshlanishi yoki dars oxirida 

yoki oʻquv predmetining biron-bir boʻlimi tugallanganida) oʻtilgan mavzuni oʻzlashtirilganlik darajasini 

baholash, takrorlash, mustahkamlash yoki oraliq va yakuniy nazorat oʻtkazish uchun, shuningdek, yangi 

mavzuni boshlashdan oldin tinglovchilarning bilimlari tekshirib olish, koʻnikma, malakalarini aniqlab olish 

uchun moʻljallangan. Ushb usulni mashgʻulot jarayonida yoki mashgʻulotning bir qismida yakka tartibda 

tashkil etish mumkin. 

Mashgʻulot uchun kerakli vositalar: tarqatma materiallar (imkon boʻlsa, boʻlmasa tinglovchilar oʻz 

daftarlariga jadvalni chizib olishlari, berilgan vazifa va topshiriqlarni mashgʻulot oʻtuvchi tomonidan eshitib 

javoblarini jadvalning kataklariga toʻlatishlari shart); jadval uchun topshiriqlar; qalam (yoki ruchka); taqdimot- 

slaydlar va b. 

Izoh: reja boʻyicha belgilangan mavzu asosida hamda mashgʻulot oʻtuvchi qoʻygan maqsadi (tekshirish, 

mustahkamlash, baholash)ga mos tayyorlangan tarqatma materiallar tayyorlanadi. 

Mashgʻulotni oʻtkazish tartibi: 

• tinglovchilar ish tartibi, belgilangan maqsad, unga qoʻyilgan talab qoidalar bilan tanishtiriladi; 

• tarqatma materiallar tarqatiladi yoki mashgʻulot oʻtuvchi tomonidan aytib turiladi, tinglovchilar 

daftarlariga belgilab olishadi; 

• tinglovchilar yakka tartibda oʻtilgan mavzu yoki yangi mavzu boʻyicha tarqatma materialdagi 

kataklarda berilgan vazifa, topshiriqlar bilan tanishadilar (vazifa va topshiriqlar ekranda slayd orqali 

koʻrsatilishi, tinglovchilar esa tarqatma materialga yoki daftarlari faqat javoblarini yozishlari mumkin yoki 

boʻlmasa tarqatma materialning bir tomonida topshiriqlar berilishi orqa tomoniga esa javoblar yozilishi 

mumkin, mashgʻulot oʻtuvchi sharoit va vaziyatdan kelib chiqib oʻzi va tinglovchilar uchun qulay holatda ish 

tutadi); 

• tinglovchilar tarqatma materialda mavzu boʻyicha berilgan vazifa, topshiriqlarni (ular oʻtilgan mavzu, 

boʻlim yoki oʻquv predmeti asosida tuzilishi mumkin) oʻzlarining bilimlari asosida yakka tarti bajaradilar; 

• mashgʻulot oʻtuvchi tarqatma materialda mavzu boʻyicha berilgan topshiriqlar vazifalarni, imkoni 

boʻlsa, ekran orqali yoki oʻzi ogʻzaki aytishi orqali toʻgʻri javoblarni beradi hamda har bir katakda berilgan 

javoblarni baho mezoni bilan tanishtiradi; 

• har bir tinglovchi toʻgʻri javob bilan oʻzlari belgilagan javoblarning farqlarini aniqlaydilar, oʻz-

oʻzlarini tekshiradilar, baholaydilar shuningdek, bilimlarini yana bir bor mustahkamlaydilar; 

• mashgʻulot oʻtuvchi tinglovchilar tomonidan bajarilgan ishlarni yigʻib oladi va ularning toʻplagan 

ballari yoki baholarini guruh jurnaliga qayd etadi, oʻtkazilgan ishga yakun yasaydi. 

Izoh: jadvaldagi kataklar soni nechta boʻlishi mashgʻulot oʻtuvchi tomonidan qoʻyilgan maqsad, oʻtilgan 

mavzu yoki boʻlim haqidagi ma’lumotlarga bogʻliq. Jadvalda, albatta, oʻtilgan mavzu, boʻlim boʻyicha 

ma’lumotlar ham ilmiy-nazariy, ham amaliy koʻnikmani tekshirish, baholashga yoʻnaltirilgan tegishli vazifa 

yoki topshiriqlar boʻlishi kerak. Quyida oʻquv predmeti asosida beriladigan vazifa va topshiriqlarga 

qoʻyiladigan talablar bilan tanishtirmoqchimiz (misol tariqasida eng oddiy variant sifatida). Oʻquv 

predmetining bir mavzusi yoki boʻlimi yoki yakuni asosida. 

Mavzu: Usulni qoʻllash texnikasi va taktikasi 

Test 

Oʻtilgan mavzu (boʻlim, kurs) boʻyicha 

1-2 test beriladi. 

Muammoli vaziyat 

Oʻtilgan mavzu asosida aniq hayotiy vaziyat, hodisaga 

asoslangan muammo beriladi, talaba boʻlajak mutaxassis 

sifatida uning toʻgri yechimini topishi kerak. 

Sizning harakatingiz... 

Simptom 

Oʻtilgan mavzu boʻyicha ilmiy-nazariy 

fikrlar asosida beriladi, masalan: 

...ta’rif bering,...ilmiy asoslang..., 

yoriting... va b. 

Amaliy koʻnikma 

Oʻtilgan mavzu mazmunini hayotda ish faoliyatida 

qoʻllashdagi koʻnikmalarga tegishli topshiriq beriladi, 

masalan: 

chizing, hisoblang, toʻldiring, toping, solishtiring. 

“Assessment” texnikasi usulidan bir darsning oʻzida dars boshlanishida oʻtgan mavzuni takrorlash, 

mustahkamlash yoki yangi mavzu boʻyicha tinglovchilarning dastlabki bilimlari, qanday tushunchalarni 

egallaganliklari va shu darsning oxirida esa bugungi mavzudan nimalarni bilib olganliklarini aniqlash uchun 

yoki birinchi darsda oʻquv predmeti boʻyicha tinglovchilar qanday bilim, koʻnikmalarga ega ekanliklarini 

aniqlash yoki oraliq, joriy, yakuniy nazoratda reyting ballarini belshilashda foydalanish mumkin. 
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Pedagogika fanini oʻqitishdagi oʻquv mashgʻulotida “Assessment” texnikasidan foydalaniladigan 

tarqatma materialning jadval kataklariga vazifa va topshiriqlarni berish mumkin (misol tariqasida): Mavzu: 

Ta’lim jarayonini tashkil etishning oʻziga xos xususiyatlari.  

 

TEST 

Sirroz bilan kasallangan bemorlarni koʻzdan 

kechirganda koʻramiz? 

1) labning qizarishi, tilning qizarib 

yaltirashi; 2) baraban tayoqchasimon barmoq; 3) 

meduza boshi (caput meduza); 4) qorin 

venalarining kengayishi; 5) tomir yulduzchalar 

qorinda. 

1) 3, 4, 5; 

2) 1, 3, 2; 

3) 2, 3, 5; 

4) 1, 2, 4; 

“Yolgon sariqlikda” boʻyalmaydi. 

A) teri 

B) tovon 

D) sklera 

E) kaft 

VAZIYATLI MASALA 

Bemor 44 yoshda, jinsi erkak, kasalxonada 

kelganda koʻp yillardan buyon kasal ekanligi 

aniqlandi va koʻzdan kechirganda lablari toʻq qizil 

rangda, tili malina rangida, terisida qon quyilishlar, 

teleangioektaziya, qorin yuzasida meduza boshi 

borligi va ginekomastiya borligi aniqlandi. Bemor 

koʻp miqdorda spirtli ichimliklarni iste’mol qilishi 

va ertalablari tish yuvganda milklaridan qon ketib 

turishi, ba’zan burundan qon ketishi aniqlandi. 

Bemor paypaslanganda jigari kattalashgan. 

Perkussiyada jigarning pastki chegarasi 

L.medioclavicularis boʻyicha qovurgʻa joyidan 

pastda joylashgan. Bemorga taxminiy tashxis 

qoʻying. 

Bemorning qoni tekshirilganda qanday 

oʻzgarishlar koʻrish mumkin. 

Bu bemorda qanday instrumental tekshiriruv 

olib boriladi va unda qanday oʻzgarish boʻlishi 

mumkin. 

Tushuncha tahlil: dispeptik sindromlarga 

xos belgilarni ayting. 

Amaliy koʻnikma. Jigarni Kurlov boʻyicha 

perkussiyasi. 

 

TEST 

Gastroezofageal reflyuks kasalligini tipik 

(ezofageal) simptomlarni sanang: 

1) jigʻildon qaynashi, kekirish; 

2) epigastral va koʻks ortida ogʻriq, 

balgʻamli yoʻtal; 

3) qonli qusish, disfagiya; 

4) oʻtli qusish, ogʻizda achchiq ta’m sezgisi; 

5) epigastral va koʻks ortida ogʻriq, 

disfagiya; 

6) jigʻildon qaynashi, kindik atrofida ogʻriq. 

A) 1,3 B) 1,3,4 D) 1,2,5 E)2,3,4 F) 1,4,5 

2. Gastroezofageal reflyuks kasalligini 

atipik (ekstrazofageal) turlarini sanang: 

1) kardial, bronx, oʻpka; 

2) otoloringologik, adbominal; 

3) stomatologik, nefral; 

4) anemik, stomatologik. 

A) 1,4 B) 1,3 D) 1,2 E)2,3 F) 3,4 

VAZIYATLI MASALA 

Bemor 30 yoshda. Shikoyati: nafas qisishi, 

quruq yoʻtal, tomoq qichishi. Bemor allergolog 

qabulida boʻlgan va bronxial astma tashxisi 

qoʻyilgan. Bemor shifokor tomonidan berilgan dori 

vositalarini olishiga qaramasdan ahvolida oʻzgarish 

boʻlmagan. Ishtaha pasaygan. Bemor oʻzining 

sogʻligidan bezovta, ish qobiliyati pasaygan. 

1. Sizning tashxisingiz? 

2. Bemorning ahvolida yaxshilanish 

boʻlmaganligining sababini izohlang? 

3. Qanday dori vositalari tavsiya etiladi? 

TUSHUNCHA TAHLIL 

Gastroezofageal reflyuks kasalligi bu... 

AMALIY KOʻNIKMALAR 

Bemorlarning hazm qilish organlarini 

tayyorlang. 

 

Interfaol suhbat. Interfaol suhbat ogʻzaki interfaol uslubi boʻlib, bilimlarni oʻquvchilar tomonidan asta-

sekin oʻzaro fikrlashib, oʻzlashtirishlarga olib keluvchi, puxta savollar tizimi boʻlib hisoblanadi. Bu suhbatda 

oʻqituvchi oʻquvchining bitta savoliga bitta aniq javob berishlari lozim. 

Uslubning maqsadi shundan iboratki, oʻqituvchi tomonidan berilgan savollar oʻquvchilarning 

tirishqoqligi, mustaqil fikrlashlari, ularni yangi bilimlarni jadal oʻzlashtirishga erishish. Xotira vatafakkurini 

rivojlantirish, oʻqilayotgan, oʻrganilayotgan matn (yoki tomosha qilayotgan rasmni, eksperiment va ekskursiya 

natijalari)ning asl ma’nosi, mazmunini oʻquvchilar hamkorligida tushuntirish va izohlash, hamkorlikda 
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ishlash, oʻzaro hurmat, ma’suliyatni his etishni tarbiyalash. Ushbu usulning ahamiyati, mashgʻulot oʻtuvchi 

qisqa vaqt ichida barcha tinglovchilarning bilimlarini ham ilmiy-nazariy, ham amaliy tomondan tekshira oladi, 

ularning oʻz-oʻzlarini baholashlariga imkoniyat yaratadi. Oʻquv mashgʻuloti qiziqarli boʻladi hamda 

tinglovchilarning bilimlarni egallashga boʻlgan qiziqishlari va mas’uliyatlari ortadi. 

Ushbu usulning ahamiyati, mashgʻulot oʻtuvchi qisqa vaqt ichida barcha tinglovchilarning bilimlarini 

ham ilmiy-nazariy, ham amaliy tomondan tekshira oladi, ularning oʻz-oʻzlarini baholashlariga imkoniyat 

yaratadi. Oʻquv mashgʻuloti qiziqarli boʻladi hamda tinglovchilarning bilimlarni egallashga boʻlgan 

qiziqishlari va mas’uliyatlari ortadi. 

Kutiladigan natija: mashgʻulot oʻtuvchining bitta savoliga bitta aniq toʻgʻri javob berish hamda 

oʻrganilayotgan materialni toʻgʻri tushunish va baho berish koʻnikmalari hosil boʻladi. 

Mashgʻulotni oʻtkazish tartibi: 

- mashgʻulot oʻtuvchi guruhni mashgʻulot mavzusi hamda uni oʻtkazish tartibi talablari bilan 

tanishtiradi; 

- mashgʻulot oʻtuvchi mavzuni tinglovchilarga tushuntirish (mustahkamlash yo takrorlash, baholash) 

uchun mavzu mazmunini bir necha kichik boʻlimlarga boʻladi va shu asosda kichik guruhlar tashkil etadi 

(guruhlar soni mavzunining boʻlingan boʻlimlarig bogʻliq); 

- mashgʻulot oʻtuvchi guruhlarga (avvaldan tayyorlab qoʻyilgan) kichik mavzu boʻlimlarini tarqatadi 

(kichik mavzu boʻlimlar yozilgan tarqatma materiallarni guruhlar oʻzlari tanlab olishlari yoki ushbu boʻlimlar 

ekranda namoyish etilsa ekrandagi materiallardan birini tanlab olishlari mumkin va h.k.); 

- mashgʻulot oʻtuvchi guruhlar tomonidan tanlab olingan mavzu boʻlimlari ustida bosh qotirishlari, 

tarqatma materiallar asosida uni guruh boʻlib oʻylab koʻrishlari, agar muammo boʻlsa, uning yechimini 

birgalikda topishlari, oʻz fikrlarini tarqatilgan qogʻozlarga yozma bayon etishlari kerakligini tushuntiradi; 

- guruhlar berilgan topshiriqlarni bajarishga kirishadilar, mashgʻulot oʻtuvchi vaqt belgilaydi; 

- guruhlar ishlarini tugatgach, guruh vakillaridan biri tayyorlangan materialni taqdimot qiladi; 

- mashgʻulot oʻtuvchi guruhlar taqdimotidan soʻng mavzu asosida oʻzlashtirilgan bilimlarni 

mustahkamlash va baholash maqsadida guruhlarning kichik mavzulari mazmunidan kelib chiqib savollar 

beradi, bu savolga guruh a’zolari navbati bilan birin-ketin javob beradilar yoki fikr bildiradilar, muhimi 

guruhda nechta tinglovchi oʻtirgan boʻlsa, har biri navbatini oʻtkazmay javob berishi yoki fikr bildirishi kerak 

(javoblar, fikrlar qisqa, bir-birini qaytarmagan holda ogʻzaki shaklda aytilishi kerak); 

Izoh: mashgʻulot oʻtuvchi guruh, a’zolari tomonidan aytilgan javoblar, 

fikrlarga oʻz munosabatini bildirib boradi, kerak joylarda ma’qullab, ba’zilariga qoʻshimchalar qiladi, 

toʻgʻrilaydi; 

 mashgʻulot oʻtuvchi yoki uning assistenti guruh a’zolarining javoblari va aytgan fikrlarini hisoblab 

boradi, umumiysini doskada, flipchart qogʻozda, ekranda belgilab boradi; 

barcha guruhlar oʻz fikrlarini bildirib boʻlishgach, mashgʻulot oʻtuvchi fikrlarni umumlashtiradi va 

asosiy mavzuga qoʻshimchalar kiritib, toʻldiradi; 

guruhlar tomonidan doskada (flipchart, ekranda) aytilgan fikrlar, javoblar 

soniga qarab, eng koʻp fikr bildirgan, koʻp javob bergan guruhlar aniqlanadi, mashgʻulot oʻtuvchi oʻzi 

belgilagan mezonlar asosida ularni baholaydi, masalan guruhda 10 ta fikr bildirilgan boʻlsa - 5 baho, 8 ta - 4 

baho, 6 ta - 3 baho, 5 dan kam boʻlsa - «qoniqarsiz», 

deya baholanadi. 

Izoh: bu baholar guruhga beriladi, lekin guruhning har bir a’zosi shu bahoga ega boʻladi. 

 mashgʻulot oʻtuvchi tinglovchilar baholarini e’lon qilgach, oʻtilgan mavzuga yakun yasaydi va keyingi 

mashgʻulotning mavzusi, vaqti, oʻtkaziladigan joyi, oʻtish tartibi bilan barchani tanishtiradi. 

Texnologiyaning maqsadi: shaxsiy tarkibga oʻquv predmetining mavzusidan 

kelib chiqqan turli muammoli masala yoki vaziyatlarning yechimini toʻgʻri topishga oʻrgatish, ularda 

muammoning mohiyatini aniqlash boʻyicha malakalarni shakllantirish, muammoni yechishning ba’zi usullari 

bilan tanishtirish va muammoning yechishda mos uslublarni toʻgʻri tanlashga oʻrgatish, muammoni kelib 

chiqish sabablarini va muammoni yechishdagi xatti-harakatlarni toʻgʻri aniqlashga oʻrgatish. 

Mashgʻulotni oʻtkazish tartibi. 

Shaxsiy tarkib guruhlarga ajratilib, ularni mos oʻrinlariga joylashtirilganidan soʻng, mashgʻulotni 

oʻtkazish tartib-qoidalari va talablari tushuntiriladi, ya’ni mashgʻulotning bosqichli boʻlishi va har bir 

bosqichda ulardan maksimum diqqat-e’tibor talab qilinishi, mashgʻulot davomida ular yakka, guruh va jamoa 

boʻlib ishlashlari aytiladi. Bunday kayfiyat shaxsiy tarkibga berilgan topshiriqlarni bajarishga tayyor 

boʻlishlariga yordam beradi va bajarishga qiziqish uygʻotadi. Mashgʻulotni oʻtkazish tartib-qoidalari va 

talablari tushuntirilgach, mashgʻulot boshlanadi: 
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- shaxsiy tarkib tomonidan mashgʻulot uchun tayyorlangan kinolavhani diqqat bilan tomosha qilib, unda 

yoritilgan muammoni aniqlashga harakat qilish, xotirada saqlab qolish yoki daftarlariga belgilab qoʻyish (agar 

kinofilm koʻrsatishning imkoniyati boʻlmasa, u holda mashgʻulot oʻtuvchi oʻquv predmetining mavzusi 

boʻyicha plakat, rasm, afisha yoki biror muammo bayon qilingan matn, kitobdagi oʻquv materialidan 

foydalanishi mumkin); 

- har bir guruh a’zolari tomonidan ushbu lavhadan (rasmdan, matndan hayotiy voqeadan) birgalikda 

aniqlangan muammolarni vatman yoki A-3 formatdagi qogʻozga flomaster bilan yozib chiqadi;  

- berilgan aniq vaqt tugagach, tayyorlangan ishni guruh vakili tomonidan oʻqib eshittiriladi;  

- mashgʻulot oʻtuvchi guruhlar tomonidan tanlangan va muammolar yozilgan qogʻozlarni almashtirgan 

holda guruhlarga tarqatadi;  

- tarqatilgan qogʻozlarda guruhlar tomonidan yozilgan muammolardan har bir guruh a’zosi (yoki har bir 

guruh) oʻzini qiziqtirgan muammodan birini tanlab oladi;  

- mashgʻulot oʻtuvchi tomonidan tarqatilgan quyidagi chizmaga har bir guruh, a’zosi (yoki guruh) tanlab 

olgan muammosini yozib, mustaqil ravishda tahlil etadi. 

Izoh: tanlangan muammolar oʻquv materiali asosida belgilanadi. 

Ushbu usulning ahamiyati, mashgʻulot oʻtuvchi qisqa vaqt ichida barcha tinglovchilarning bilimlarini 

ham ilmiy-nazariy, ham amaliy tomondan tekshira oladi, ularning oʻz-oʻzlarini baholashlariga imkoniyat 

yaratadi. Oʻquv mashgʻuloti qiziqarli boʻladi hamda tinglovchilarning bilimlarni egallashga boʻlgan 

qiziqishlari va mas’uliyatlari ortadi. 
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AL-HAKIM AT-TERMIZIYNING “QAYTARILGAN AMALLAR” (“AL-MANHIYOT”) 

ASARI VA UNING TARBIYAVIY AHAMIYATI 
 

Maqolada Al-Hakim at-Termiziyning “Qaytarilgan amallar” (“al-Manhiyot”) asari mazmuni va uning 

tarbiyaviy ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, mazkur asar mazmuni pedagogik jihatdan ilmiy tahlil qilinib, 

oʻquvchilarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda muhim hisoblangan fazilatlar tasniflangan.  

Kalit soʻzlar: al-Manhiyot, axloq, ma’rifatparvarlik, insoniy fazilatlar, yolgʻon, gʻiybat, chaqimchilik, 

qasam, tushkunlik, arazlamaslik. 

В этой статье раскрывается содержание и воспитательные значения произведения “Аль-

Манхиет” (“Qaytarilgan amallar”), (“Запрещённые правила”) Аль-Хакима ат-Термези. Также 

содержание данного произведения анализированы с педагогической точки зрения, где повествуются 

качества, которые считаются очень важным в духовно-нравственном воспитании учащихся. 

Ключевые слова: аль-Манхийят, нравственность, просвещение, человеческие качества, ложь, 

сплетния, клятева, депрессия, безобидность. 

This article reveals the content and educational meanings of the work “Al-Mankiet” (“Qaytarilgan 

amallar”), (“Forbidden rules”) Al-Hakim at-Termezi. Also, the content of this work is analyzed from a 

pedagogical point of view, which narrates qualities that are considered very important in the spiritual and 

moral education of students. 

Key words: al-Manhiyat, morality, enlightenment, human qualities, lies, gossip, oaths, depression, 

harmlessness. 

 

Kirish. Qadimiy Termiz zamini dunyo tamadduniga mashhur olimlarni hadya etdi. Uning quchogʻida 

jahon ilm-faniga ulkan hissa qoʻshgan allomalar, tengsiz adib va shoirlar yetishib chiqdi. Jumladan, islom dini 

teran gʻoyalarining mumtoz targʻibotchilari Al-Hakim at-Termiziy, Abu Bakr Varroq Termiziy, Muhammad 

ibn Homid Termiziy, musulmon olamida e’tirofini topgan “Sihoh sitta” (Olti hadis kitobi)ning mualliflaridan 

biri Imom Abu Iso at-Termiziy shular jumlasidandir.  

Asosiy qism. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Bishir ibn Horun Hakim at-Termiziy 

koʻhna Termiz shahrida dunyoga keldi. U yoshligidan oilada Paygʻambarimiz hadislarini tinglab, yoshlikdan 

ilm ul-osor (hadis ilmi)ni hamda ilm ul-roy (hanafiy fiqh)ni oʻrgandi. Oiladagi ana shunday ilmga chanqoq 

muhiti, al-Hakim at-Termiziyni Buxoro, Samarqand, Marv, Nishopur hamda Sharqning Ray, Hamadon, 

Bagʻdod, Basra, Samara, Kufa, Makka, Madina va yana koʻplab boshqa shaharlarga chorlaydi. Alloma bu 

shaharlarning ilm ahli bilan tanishdi, ular bilan qizgʻin suhbatlar qurdi, ulardan fan sirlarini oʻrgandi va ilm-

fanga oid barcha bahs-u munozaralarda faol ishtirok etdi. Alloma merosini oʻrganish jarayonida alohida bir 

xususiyat namoyon boʻladiki, u ham boʻlsa, uning asarlaridagi ma’lumotlar xilma-xilligi, mazmunan boyligi 

va allomaning madaniy-ma’rifiy salohiyatining keng koʻlamligidir. Al-Hakim at-Termiziyga xos boʻlgan bu 

ajoyib iste’dod unga zamondosh olimlardan birortasida ham boʻlmay, oʻsha davr ilm-fani va ma’rifati 

taraqqiyotining barcha jihatlarini oʻzida mujassam qilgan edi [1, 1]. 

Al-Hakim at-Termiziy asarlarining bosh gʻoyasi ham shaxsni ilmli, ma’rifatli boʻlish. Ilmni nur, shu nur 

– ilm insonni Alloh vasli tomon yoʻnaltirishini ta’kidlaydi [2, 2]. Xususan, alloma asarlarida “Ma’rifat al - ilm 

billoh”, ya’ni “Allohni bilim bilan tanish” gʻoyasini ilgari suradi. Tasavvuf ta’limoticha, imon va ilm 

mushtarak tushunchalar, imon – Alloh ilmi, hatto dastlab, islom soʻzi ilmni anglatgan. Qalb qanchalar 

gunohdan poklansa, ilm shu qadar munavvvar va mukammal boʻlishini ta’kidlab, “Kitob al-aql va-l-

havo”(“Aql va havoyilik haqida kitob”) asarida: “Allohni anglashda qalb bilan tasdiqlash va til bilan iqror 

boʻlish lozim”ligini qayd etgan [3, 14]. 

Al-Hakim at-Termiziyning yoʻli ilm yoʻli boʻlib, asarlarining bosh gʻoyasi ham shaxsni ilmli, ma’rifatli 

boʻlishidir. Uning kitobi va risolalarining koʻpchiligi tasavvuf ilmiga oid boʻlib, ular mutasavvuflarning eng 

katta va salmoqli kitoblaridan, deb e’tirof qilinadi. Jumladan “Qaytarilgan amallar” (“al-Manhiyot”) nomli 

asari xuddi shunday asarlardan biridir. Asarning bizgacha yetib kelgan ikki qoʻlyozma nusxasi haqida 

ma’lumotga egamiz. Birinchisi, Ali ibn Sulaymon ibn Ahmad ibn Sulaymon al-Muroliy al-Andalusiy 

tomonidan 1139-yili koʻchirilgan nusxa boʻlib, u Fransiyada Parij milliy kutubxonasida 5018/XII raqam ostida 

saqlanadi. Ikkinchisi, Turkiyada dastlab Sulaymoniya kutubxonasining As’ad Afandi fondida 1479 tartib 
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raqami ostida saqlangan qoʻlyozma nusxa. Hozirgi kunda u Avqof muzeyida 2032 raqami ostida saqlanmoqda. 

Ushbu asar Muhammad Usmon Xusht tomonidan 1985-yilda Misrda “Maktabat al-Qur’an” nashriyotida chop 

etilgan. Aynan shu yilda tadqiqotchi Abu Hojar Muhammad Sa’id ibn Baysuniy Zagʻlul tomonidan ham 

Livanda, Bayrutda “Dar al-kutub al-ilmiyya” nashriyotida chop etilgan [4, 35]. Asarning arab tilidan oʻzbek 

tiliga tarjimasi 2019-yil Mas’udxon Ismoilov tomonidan amalga oshirilgan. Ushbu asarning mavzusi islomiy 

axloq, insoniy fazilatlar va ijtimoiy odob masalalaridir. Alloma mazkur masalalar tadqiqi va talqinida uning 

irsiy, atrof muhit va inson tabiati bilan bogʻliq ilmiy asoslari tomonidan emas, balki Paygʻambar 

(alayhissalom)ning sunnatlariga aloqador va hadislarda bayon etilgan jihatlari nuqtayi nazaridan yondashilgan. 

Asarda musulmon kishini katta-kichik gunoh, makruh ishlardan, xato va kamchiliklardan qaytaruvchi hadislar 

tanlab olinib sharhlashga asosiy e’tibor qaratilgan. Mazkur hadislarga nazar tashlab, Rasululloh (sollallohu 

alayhi va sallam)dan sahobalar tomonidan rivoyat qilgan hadislarga e’tibor qaratsak, u zot qaytargan narsalar 

turli-tumanligi bilan ahamiyatlidir. Ularning ayrimlari odob-axloq yuzasidan, ba’zilari esa harom boʻlganligi 

sababidan qaytarilgan. Qur’oni Karimning Hashr surasi 7-oyatida: “Paygʻambar sizlarga keltirgan narsani 

olinglar, u sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar!” [5, 385] - deb ta’kidlangan.  

Mazkur asar mazmuni pedagogik jihatdan ilmiy tahlil qilinib, oʻquvchilarni ma’naviy-axloqiy 

tarbiyalashda muhim hisoblangan fazilatlarni quyidagicha tasnifladik (1-jadval). 

1-jadval. Oʻquvchilarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda muhim hisoblangan fazilatlar 

T/r Fazilatlar 

1. Yolgʻon gapirmaslik. 

2. Gʻiybat qilmaslik. 

3. Chaqimchilik qilmaslik. 

4. Qasam ichmaslik 

5. Tushkunlikka tushmaslik 

6. Bekorchi ishlarga qatnashmaslik 

7. Tishlarning orasini ochmaslik  

8. Xol qazimaslik 

9. Chap qoʻlda taomlanmaslik 

10. Arazlamaslik 

 

Muhokamalar va natijalar. Ushbu jadvalda allomaning “Qaytarilgan amallar” (“al-Manhiyot”) asari 

tahlil qilinib inson tarbiyasida muhim hisoblangan fazilatlar guruhlandi. Shu nuqtayi nazardan ularning 

qisqacha mazmunini e’tiboringizga havola qilmoqchimiz. Jumladan: Yolgʻon gapirishdan qaytardilar. Yolgʻon 

gapirish insonga tuhmat va boʻhton qilish hisoblanadi. Agar yolgʻon gapirish ruxsat etilgan ish boʻlganida, 

biron bir xabarga nisbatan qalblarda ishonch boʻlmagan boʻlar edi. Soʻzlovchi gapiraveradi, qalb esa uning 

gapiga ishonib xotirjam boʻlmasdi. Chunki u inson toʻgʻri gapirayaptimi, aldayaptimi bilolmas edi. Yolgʻon 

gapirish ta’qiqlangach, rostgoʻylik ravshan boʻldi. Qalblar esa soʻzlovchilarning xabarlaridan xotirjam boʻldi. 

Kimning yolgʻoni ayon boʻlsa, sharmanda boʻladi ishonch pardasi yirtiladi, xor-zor boʻladi. Shu sababli 

yolgʻondan saqlanish hukmi joriy boʻlgach, qalblar ham xabar beruvchilarning gaplaridan xotirjam boʻla 

boshladi. 

Gʻiybatdan va gʻiybatga quloq solishdan qaytardilar. Gʻiybat insonning obroʻsini toʻkishdir. Holbuki, 

bir insonning obroʻsini saqlash barcha insonlarning zimmasida. Chunki dinimizda insonning qoni, moli, 

obroʻsini toʻkish harom qilingan. Ayniqsa, gapga quloq tutgan kimsa gʻiybatchiga sherik hisoblanadi. Bu narsa 

katta buzgʻunchilikka olib boruvchi va yomonliklarning barchasiga yetaklovchi ishdir. Shuning uchun 

Paygʻambar (alayhissalom): “Gʻiybatchi jannatga kirmaydi”, - dedilar. Chunki gʻiybatchi shaytonning bir 

askari, josusidir. U buzgʻunchilik qilib, bir muhabbatli jamoani tarqatib yuborishga qodir. 

Gap tashib chaqimchilik qilishdan va unga quloq solishdan qaytardilar. Chaqimchilik bu bir insonda bor 

boʻlgan kamchiligini uni boshqa bir odamga yetkazishidir. Ya’ni bu insonlar oʻrtasida nifoq va adovatni paydo 

qilishdir. U odamlar oʻrtasida bogʻlab qoʻygan rishtaga tajovuz qilib, uni tugunga aylantirib, ular oʻrtasida 

nafrat va yomonliklarni yuzaga kelishida sababchi boʻladi.  

Yolgʻon qasam ichishdan qaytardilar. Hadisu sharifda: kimki achchiq yolgʻon bilan qasam ichsa, bu ishi 

bilan musulmon kishining obroʻsini toʻksa, Alloh taologa yoʻliqqanda unga gʻazab qilgan holatda boʻladi, deb 

ta’kidlanadi.  

Tushkunlikdan qaytardilar. Tushkunlik mohiyatan Allohning hukmlari va taqdiridan qochishdir. 

Vaholanki, boʻlishi taqdir qilingan narsa inson qayerga qochsa ham ergashib boraveradi. Demak, undan 

qochuvchi yomon odam hisoblanib, gʻazabga qoladi.  

Oʻyinlarda va botil ishlar vaqtida hozir boʻlishdan qaytardilar. Inson behuda ishlar uchun yaralmagan. 

Agar u bekorchi ishlar bilan shugʻullansa, oʻziga ham, birovga ham foydasi yoʻq ishlar bilan mashgʻul boʻlsa, 
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ertaga u hasrat-u nadomatda boʻladi, oʻtkazib qoʻygan har bir vaqti umri uchun achinadi. Yoki buning aksi. 

Agar inson dunyo va oxirat ishlarini har tomonlama oʻylab qilsa uning foydasiga boʻladi. Zarariga boʻlmaydi 

bunday ishning savobi doimiydir. 

Tishlarning orasini ochishdan qaytardilar. Bu ishlar musladir. Musla – biron bir ishni Yaratguvchiga 

oʻxshab qilishga urinish va oʻzini unga oʻxshatmoqlik hisoblanadi. Zero, oldin boʻlmagan narsani yasash va 

yaratish Yaratguvchining ishidir. Demak tishlarning orasini ochish temir bilan muolaja qilinadigan ish boʻlib 

tishlarning orasini alohida-alohida qilishdir. Bunda tishlar orasida ochiq qoldiriladi. Bu ishni qilgan odam 

Alloh yaratgan holatni oʻzgartirgan boʻladi.  

Xol qazishdan qaytardilar. Xol qazish – igna bilan qoʻlga yozish yoki surat chizib, koʻk rang bilan 

boʻyashdir. Odam tanasida xuddi tugʻma yaratilgan kabi iz qolishi uchun igna sanchib chiqiladi. Bularning 

hammasi kalondimogʻlik, manmanlik bilan nafsi havoga va shaytonga ergashishdir.  

Kishini chap qoʻli bilan taom yeyishdan qaytardilar. Chunki chap qoʻl shaytonga xosdir. Oʻng qoʻl esa 

farishtalarga xosdir. Shu sababli yeyish, ichish, kiyish, biror narsani oldi berdi qilish kabilarning hammasi oʻng 

qoʻl bilan qilinishi lozim. Ammo bir narsani rad qilish, biron-bir ozor zararlarni, kirlarni ketkazish esa chap 

qoʻl bilan boʻlishi kerak.  

Arazlashib yurishni man qildilar. Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam): “Kimki bu ishni qilishga 

majbur boʻlib qolsa, aslo uch kundan koʻpga birodarini tark qilmasin. Birodaridan arazlashgan holda vafot 

etgan kishiga doʻzaxning eng birichi talabgoridir”, - dedilar. Arazlashib yurishda haqorat qilish va xorlash bor. 

Chunki bunda ison salomlashmay qoʻyadi, yaxshi gapirishni toʻxtatadi. Bu esa inson oʻzining doʻst-birodarini 

dushman bilib, yomon koʻrib, undan yuz oʻgirishiga olib keladi. Ammo shu ish bilan odob berish zarurati 

tugʻilsa, hadisda ta’kidlanganidek faqat uch kunga ruxsat beriladi. Undan oʻtib ketmasligi lozim. Shu oʻrinda 

biz man etilgan narsalarni ikki qismga ajratilishini bildik. Birinchisi odob berish – “nahyi ta’dib” va ikkinchisi 

esa harom boʻlganligi sababli qaytarilgan - “nahyi tahrim” narsalardir. Kimki odobni tark qilsa darajasi 

pasayadi, kimki haromga qoʻl ursa halokatga uchraydi [6, 256].  

Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalar 

asosida uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish yoʻlini davom ettirish va sifatli ta’lim xizmatlari 

imkoniyatlarini oshirish, jumladan jismonan sogʻlom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, 

Vatanga sodiq, qat’iy hayotiy nuqtayi nazarga ega yoshlarni tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Bu borada 

xalqimizning intellektual boy ilmiy merosi va umumbashariy qadriyatlari asosida milliy madaniyat, iqtisodiyot, 

fan, texnika va texnologiyalarning yutuqlari asosida kadrlar tayyorlashning samarali tizimini shakllantirish 

hamda ana shu maqsadga xizmat qiluvchi allomalar asarlari vositasida talabalarda ma’rifatparvarlik fazilatlarini 

rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish zaruratini taqozo etadi [7, 25]. Shu sababli ajdodlar ilmiy 

merosini oʻrganish asosida yoshlarni ilmli boʻlishga yoʻnaltirish, ularda yuqorida ta’kidlangan sifatlar asosida 

ma’rifatparvarlikni rivojlantirish oʻquvchi-talabalarning ijodiy fikrlash va tafakkur qilishlariga asos boʻladi. 

Shuning uchun ham uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida allomalarimizning bebaho merosini 

oʻrganib, asarlarini tahlil qilish lozim. Buning uchun uzluksiz ta’lim tizimining: maktabgacha ta’lim, umumiy 

oʻrta ta’lim va oliy oʻquv yurtlarida dars va darsdan tashqari tarbiyaviy mashgʻulotlarda allomalar merosidan 

foydalanish maqsadga muvofiqdir[8;4.].  

Olib borilgan ilmiy tadqiqotimiz natijasida Al-Hakim at-Termiziyning “Qaytarilgan amallar (al-

Manhiyyot)” asari tahlil qilindi. Natijada, uzluksiz ta’lim tizimida alloma merosidan foydalanish boʻyicha 

samarali hisoblangan quyidagi taklif va tavsiyalarni bermoqchimiz: 

- birinchidan, oilada olib borilayotgan ilk tarbiya jarayonida allomaning qaytarilgan amallaridan 

foydalanib, ota-onalar tomonidan fazilatlar ta’kidlanib, odatlantirib boriladi. Natijada, farzandlarining ongida 

yaxshi va yomon fazilatlar shakllanadi; 

- ikkinchidan, maktabgacha ta’lim muassasalarida olib borilayotgan mashgʻulotlar jarayonida 

allomalarning nomlari rasm va video roliklar namoyishi asosida tanishtirilib boriladi. Natijada, yuqorida ajratib 

koʻrsatilgan fazilatlar ertaklar asosida tanishtirib boriladi; 

- uchinchidan, umumiy oʻrta ta’lim maktabi oʻquvchilarida dars va darsdan tashqari tarbiyaviy 

mashgʻulotlarda alloma hayoti va ilmiy faoliyati oʻrganiladi. “Qaytarilgan amallar (al-Manhiyyot)” asaridan 

namunalar keltirilib, fazilatlar tahlil qilinadi. Natijada, oʻquvchilar allomaning hayoti va faoliyatini chuqur 

oʻrganib, ushbu asarining tub mazmuni va mohiyatini anglab oladilar; 

- toʻrtinchidan, oliy ta’lim muassasalari talabalarida audutoriya va audutoriyadan tashqari tashkil 

etiladigan tarbiyaviy mashgʻulotlar jarayonida allomalar merosi oʻrganiladi. Allomaning asari talabalar 

tomonidan tahlil qilinadi va mustaqil topshiriqlar asosida oʻrganiladi. Natijada, talabalar ilm egallashda 

ularning yoʻlidan borishga intiladilar va kasbiy faoliyatlarida allomalar merosidan foydalanish koʻnikmasiga 

ega boʻladilar. 
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Xulosa oʻrnida ta’kidlash lozimki, tarbiyaviy mashgʻulotlarda allomalarning ibratli fikrlaridan samarali 

foydalanish, oʻquvchi-talabalar ma’naviy merosimizning bebaho ekanligini bilishga, allomalarimizdan 

gʻururlanishga, ularning asarlarini oʻrganib, faoliyatlarida tatbiq qilib, ularning munosib davomchilari 

ekanliklarini his qilishga xizmat qilsin. 
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TALABALARNI MA’NAVIY SHAKLLANTIRISHDA MA’NAVIY –AXLOQIY 

TARBIYANING OʻRNI 
 

Mazkur maqolada hozirgi kunda oliy ta’lim dargohi talabalarini milliy, ma’naviy, umuminsoniy 

qadriyatlar asosida, yuksak ma’naviyatli, tafakkuri teran, ijtimoiy hayotda oʻz oʻrnini topishi uchun ma’naviy 

axloqiy tarbiyaning oʻrni va ahamiyati xususida soʻz yuritilgan. 

Kalit soʻzlar: ma’naviyat, ma’naviy-axloqiy tarbiya, ma’rifat, oliy ta’lim, umuminsoniy qadriyatlar, 

globallashuv, milliy qadriyatlar, ma’naviy meros, ijtimoiy hayot, intellektual, jamiyat. 

В данной статье говорится о роли и значении духовно-нравственного воспитания студентов 

высших учебных заведений на основе национальных, духовных, общечеловеческих ценностей, с высокой 

духовностью, глубоким мышлением, для того, чтобы они нашли свое место в общественной жизни. 

Ключевые слова: духовность, духовно - нравственное воспитание, просвещение, высшее 

образование, общечеловеческие ценности, глобализация, национальные ценности, духовное наследие, 

социальная жизнь, интеллектуальная, общество. 

This article talks about the role and importance of spiritual and moral education of students of higher 

educational institutions on the basis of national, spiritual, universal values, with high spirituality, deep 

thinking, so that they find their place in public life. 

Key words: spirituality, spiritual and moral education, enlightenment, higher education, universal 

values, globalization, national values, spiritual heritage, social life, intellectual, society. 

 

Kirish. Respublikamizda “Ta’lim toʻgʻrisida”gi Qonuni izchillik bilan amalga oshib borayotganligi 

ta’lim-tarbiya tizimida ham tub oʻzgarishlarni yaratish imkonini bermoqda. Bu oʻzgarishlarni oʻsib kelayotgan 

yosh avlodni yuksak ma’naviy-axloqiy tarbiyali qilib shakllantirishga qaratilgan. Chunki ma’naviy-axloqiy 

jihatdan barkamol boʻlgan shaxsgina insonparvar, vatanparvar, mehnatsevar, ota-onasining qadriga yetadigan, 

yaxshilik, mard, jasur, sabr-qanoatli, tashabbuskor, oʻz-oʻzini anglaydigan komil shaxs boʻla oladi.  

Asosiy qism. Bugungi kunda ma’naviyatga, ta’lim – tarbiyaga, milliy kadrlar tayyorlashga birinchi 

darajali ahamiyat bermaydigan jamiyat, davlat, xalq va millat ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy muammolarni bartaraf 

etolmaydi. Xalqi ma’naviy, ma’rifiy jihatdan yetuk boʻlmagan mamlakat tabiiy - iqtisodiy boyliklari behisob, 

harbiy jihatdan qudratli boʻlgan taqdirda ham buyuk davlat boʻla olmaydi. 

Ma’naviyat nafaqat inson, balki davlat va jamiyat taraqqiyotining asosiy negizi hisoblanadi. Ma’naviy 

yangilanish xalqning boy milliy-ma’naviy merosini, о’ziga xos miliy yashash va tafakkur tarzini har 

tomonlama chuqur о’rganish, yoshlarni ana shu qadriyatlar, urf-odatlar, ajdodlarimizga hurmat ruhida 

tarbiyalash kerak. 

Hozirgi sharoitda oliy ta’lim dargohlari talabalarni yuksak ma’naviyatni egallash, atrofda rо’y 

berayotgan voqealarga dahldorlik, iymon-e’tiqodli, aqliy faol bо’lishi, ishbilarmon bо’lishi, о’z qobiliyatlarini 

tinimsiz takomillashtirib borish, irodaviy zо’r berish, yuqori malakani egallash, raqobatdan qо’rqmaslik va uni 

yengib chiqishga qodirlik ijtimoiy kamolotga xizmat qilish ruhida tarbiyalashlari lozim. Ana shu fazilatlarni 

egallagan talabalarda kelajakda о’z amaliy faoliyatidan kelib chiqishi mumkin bо’lgan har qanday iqtisodiy 

inqirozlarga qarshi tura olish imkoniyati ham shakllanadi. 

Oliy ta’lim dargohlarida talabalarni barkamol yetuk inson qilib shakllantirish bu uning boy ma’naviy 

dunyosini shakllantirishidir. Ma’naviy olam esa, eng avvalo, insonning ilgʻor dunyoqarashi yuksak axloqiy 

fazilatlari, nozik didi, iymon-e’tiqodi va boshqa ijobiy fazilatlar va hislatlarni о’z ichiga oladi. Agar talabaning 

mustahkam siyosiy va axloqiy e’tiqodi bо’lmasa, u turli ta’sirlarga о’z qarashlarini, hayotiy pozitsiyasini 

о’zgartirib tursa, bu talabani ma’naviy jihatdan mukammal shaxs deya olmaymiz. Shu sababdan, talaba 

yoshlarning qat’iy va aniq pozitsiyasi, vatanparvarligi, о’z manfaatlarini vatan manfaatlari bilan uygʻunlashtira 

olishi, erkin va ijodiy fikr yuritishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu fazilatlarni tarbiyalashda milliy gʻoya va 

umummilliy gʻoya, uning asosiy tushuncha va tamoyillari (yurt tinchligi, xalq farovonligi, vatan obodligi, 

komil inson gʻoyasi, diniy barkamollik, ijtimoiy hamkorlik va millatlararo totuvlik gʻoyalari) katta rol 

о’ynaydi. 

Axloq - ijtimoiy ong shakllaridan biri boʻlib, uning mohiyati, shaxs xatti-harakatlari, yurish-turishi, 

turmush tarzi, hayot kechirish tamoyillari, qoidalari, shuningdek, ijtimoiy munosobatlar mazmunini ifodalaydi. 

Shu bois, axloq ijtimoiy hodisa sifatida jamiyat ma’naviy-ruhiy hayotida oʻziga xos muhim ahamiyatga ega. 
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Muayyan millat qiyofasi, uning kishilik taraqqiyotidagi oʻrni belgilanayotgan jarayonda mazkur tushuncha 

asosiy mezonlardan biri boʻlib xizmat qiladi.  

Axloq (arabcha xulq-atvor demakdir) - ijtimoiy ong shakllaridan biri, ijtimoiy tartib-qoida boʻlib, bu 

tartib-qoida ijtimoiy hayotning barcha sohalarida kishilarning xatti-harakatini tartibga solish vazifasini 

bajaradi. Talabalarni ma’naviy shakllantirishida ma’naviy-axloqiy tarbiya muhim о’rin tutadi. Ma’naviy-

axloqiy tarbiyadan kо’zlangan asosiy maqsad talabalarga ijtimoiy hayotda о’z о’rnini о’zi topishi, о’zini kamol 

toptirish, о’z taqdirini о’zi belgilash uchun imkoniyat yaratib beradi.  

Ma’naviy-axloqiy tarbiyada umuminsoniy, milliy qadriyatlar asosida talabalarni ma’naviy-axloqiy 

shakllantirish yotadi. Bu esa ta’lim-tarbiya jarayoni vazifasini ado etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. 

Ma’naviy ta’lim talabani aqliy, intellektual, ma’naviy, jismoniy rivojlanishida muhim pedagogik omil 

bо’lib xizmat qilmoqda. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida mamlakat ravnaqini kо’p jihatdan uzliksiz 

ta’lim tizimida shaxsni har tomonlama rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini belgilab beradi. Shu 

sababli ta’limning istiqboli, bugungi kunda tayyorlanayotgan mutaxassislarning bilimdonligi, kasb mahorati 

yuksak, ma’naviyatliliklari bilan о’z kelajaklarini qurish imkoniyatiga ega bо’ladilar. 

Ma’naviyat talabaning dunyoqarashiga, siyosiy, huquqiy madaniyatiga, jamiyat bilan jipslashuviga, 

ulkan ishlarga qо’l urishga bevosita ta’sir kо’rsatadi. Ma’naviyati shakllanmagan talaba ijtimoiy hayotda 

guruhbozlik, ayirmachilik, turli salbiy oqimlarga aralashib qolishi mumkin. Jipslik yetishmaydigan talaba-

yoshlar kelajakda ulkan ishlarni amalga oshirolmaydilar. Ma’naviyat keng ma’noda talaba yoshlarning aqliy 

va hissiy dunyosi, hayoti, ularning tashkil qilinishi, takror yaratilishi va takomillashtirilishidir. Talabaning 

ma’naviyatini shakllantirish jamiyat hayotidagi gʻoyaviy, ma’rifiy, madaniy qarashlarini о’zda aks ettiribgina 

qolmay, о’z kelajagiga ishonchni ham shakllantiradi.  

Talabalarning ma’naviyatini shakllantirishda unga bilim berish, ilm-fan yutuqlaridan, adabiyot va san’at 

yutuqlaridan, milliy va umummilliy hamda umuminsoniy qadriyatlardan bahramand etish kerak. Shuningdek, 

milliy gʻoya asosida ham tarbiyalash zarur. Aks holda hozirgi globallashuv va axborot xuruji davrida kimlardir 

yot gʻoyalar ta’siriga chalgʻib ketishi mumkin. Biz bugungi kunda Vatanimizdagi ma’naviy soha rivoji bilan 

har qancha faxrlansak arziydi. Chunki bu sohada erishilgan yutuqlardan faxrlanish bugungi kunda talaba 

yoshlarda kelajak uchun ma’suliyat bilan birga Vatan taqdiri va kelajagiga daxldorlik tuygʻusini shakllantiradi. 

Bugun fikr, gʻoya yer sharining tayanch nuqtasiga aylanib turgan hozirgi bir paytda biz faqat va faqat milliy 

ma’naviyatimizga sobitligimiz evaziga taraqqiyotga erishmoqdamiz. 

Ma’naviyat tarkibidagi muhim bir qatlam – bu bilimlardir. Ma’naviyat bilimlar negizida shakllanadi. 

Ilmning magʻzi bilimdir. Har bir insonda uning yoshlik chogʻida olgan ma’naviy bilimlari darjasi keyinchalik 

unda shakllanadigan insoniy fazilatlari uchun poydevori bо’ladi. Inson axloqi aqlga, xulqi, xatti-harakatlari 

ilmga, ma’rifatga asoslansagina ma’naviy kamolotga erishadi. Shaxsni ma’naviy barkamollikka erishuvi uning 

chuqur bilim olish va ma’rifatli bо’lishiga bogʻliq. 

О’tmishda yashagan mashhur mutafakkir allomalar ham ma’naviy barkamollikka erishishi uchun 

chuqur bilim olish va ma’rifatli bо’lishga bogʻliq ekanligini kо’rsatib, ilmning inson ma’naviy hayotida tutgan 

о’rnini yuqori baholaganlar. Ilm va bilim insoniy axloq bilan uygʻunlashgandagina yuksak ma’naviyatga ega 

bо’ladilar. Yoshlarga bilim berganda ta’lim jarayonini tarbiya bilan uygʻun olib borish yuksak ma’naviyatni 

shakllantirishdagi bosh yо’nalishdir. Yoshlarni tarbiya qilishda milliy ong, milliy ruhni rivojlantirish, ularni 

yangicha sharoitlarda ya’ni bozor munosabatlari sharoitida mustaqil faoliyat kо’rsata olish, tashabbuskorlikni 

rivojlantirish zarur. Shu bilan milliy tarbiyadagi zamonaviylikni ta’minlanishini kо’rsatadi. 

El-yurtiga, Vataniga sadoqatli, iymon-e’tiqodli, mard va jasur, malakasi yetuk, ma’naviyati yuksak 

insonlar, barkamol avlod har qaysi davlatning qudratli salohiyat manbasidir. Ana shunday noyob xislat va 

fazilatlarga ega boʻlgan insonlarni, barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazgan xalq, albatta, kelajakka 

ochiq koʻz, katta ishonch, umid va ixlos bilan qaray oladi. Koʻrinib turganidek, mustaqil Oʻzbekiston 

taraqqiyoti taqdirini ham ma’naviy jihatdan yetuk insonlar hal qiladi. 

Hozirda zamonaviy dunyo insoniylik prinsiplariga asoslangan, axloq normalariga va insoniylik axloqiga 

tayangan qadriyatlarga muhtojlik sezmoqda. Ularga quyidagilami kiritishimiz mumkin: 

Insoniylik insonni axloqiy fazilati hisoblanib, insonni insonga hurmatini, insonni oliy qadriyat sifatida 

qarashni, uni tushunishni, unga yordam berishni ifodalaydi. 

Insonga, uning qarashlari, qadriyatlariga ishonish, ushbu ideallarga xizmat qilish. O ʻ z mas’uliyatini 

bajarishda erkinlik, maqsadga erishishni bilish, oʻz oʻziga talabchan boʻlish va jamiyat talablarini bajarish 

hamda intizomli boʻlish. 

O ʻ z xatti-harakati uchun javob berish, oʻz xatolarini tan olish va tuzatish. 

Yer yuzidagi barcha jonzotlarga, tabiatga nisbatan hurmatda boʻlish. 

Halollik, adolatlilik, prinsipiallik, oʻziga va boshqalarga nisbatan talabchan hamda sabrli boʻla olish. 

Shaxsning axloqiy sifatlariga xushmuomalalik, axloqlilik, mehnatsevarlik, kamtarlik, mehribonlik. rahmdillik, 
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saxovatlilik, oqkoʻngillilik, bagʻrikenglik, vatanparvarlik, baynalmilallik, sabrlilik, bilimlilik, e’tiqodlilik, 

adolatparvarlik, haqiqatgoʻylik, oʻzgalarni tushuna olish, muhtojlarga yordam koʻrastish kattalarni hurmat 

qilish, kichiklarga izzat koʻrsatish, intizomlilik va v.b. 

Muhokamalar va natijalar. Axloqiy tarbiya umuminsoniy tarbiyaning muhim tarkibiy qismi sanaladi. 

Axloqiy tarbiya talabalar ongi, hayoti, turmush tarziga muayyan jamiyat tomonidan tan olingan va rioya 

qilinishi zarur boʻlgan tartib, odob, oʻzaro munosabat, muloqot va xulq-atvor qoidalari, mezonlarni singdirish 

jarayoni. 

Ushbu tarbiya asosini ijtimoiy axloqiy me’yorlar hamda shaxsni ulardan xabardor etish tashkil qiladi. 

Axloqiy me’yor jamiyat tomonidan tan olingan boʻlib, unda yashovchi kishilar tomonidan bajarilishi majburiy-

ixtiyoriy bolgan qoida hisoblanadi. 

Qur’oni Karim va Hadisi Shariflardagi axloqqa oid ibratli maslahatlar, hikoyatlar asrlar davomida tarkib 

topgan milliy urf-odatlar, an’ana va qadriyatlar mazmunida oʻz ifodasiga ega boʻlgan. Sharq mutafakkirlari 

Muhammad al- Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Amir Temur, Ulugʻbek, 

Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqalaming axloq haqidagi 

qarashlari bugungi kunda ham oʻz ifodasini topgan. 

Al Xorazmiyning asarlarda insonni ulugʻlash, adolat, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, xalqparvarlik, 

mardlik, saxiylik, kamtarlik, rostgoʻylik, doʻstlik, olijanoblik, muruvvatlilik, odob-axloq, ilm-ma’rifat 

gʻoyalari ilgari surilgan. 

Forobiy “maqsadga muvofiq amalga oshirilgan ta’lim-tarbiya - insonni ham aqliy, ham axloqiy jihatdan 

kamolga yetkazadi, xususan, inson tabiat va jamiyat qonun-qoidalarini toʻgʻri bilib oladi va hayotda toʻgʻri 

yoʻl tutadi, boshqalar bilan toʻgʻri munosabatda boʻladi”, – deb aytadi. “Bunday inson, - deb yozgan edi 

Forobiy, - insoniy barkamollikning oliy sohibi va baxt saodat boʻladigan xatti-harakatni biladigan zotdir” [1]. 

Abu Ali ibn Sino kamolotga erishishning birinchi mezoni sanalgan ma’rifatni egallashga da’vat etadi. 

Zero, ma’rifatli kishi jasur, oʻlimdan ham qoʻrqmaydigan, faqat haqiqatni bilish uchun harakat qiladigan 

boʻladi, deydi Ibn Sino. Bilimsiz kishilar johil boʻladi, ular haqiqatni bila olmaydilar, deb ularni etuk 

boʻlmagan kishilar qatoriga qoʻshadi. Bunday kishilardan ilmiy fikrlarni sir tutish kerakligini ta’kidlaydi [2]. 

Abu Rayxon Beruniy axloqlikning ijtimoiy mezoni sifatida inson hayotida mehnatning ahamiyatini 

shunday ta’kidlaydi: “Baxtsizlikdan, johillikdan qutulish uchun mehnat qilish zarur” [3]. 

Abdurahmon Jomiy asarda bilimning inson hayotidagi ahamiyati hamda ijtimoiy jamiyat taraqqiyotini 

belgilashdagi oʻrni va rolini ochib berish bilan birga har bir kishi tomonidan ma’lum hunar sirlarini 

oʻzlashtirish foydadan holi boʻlmasligini uqtiradi. Ayni oʻrinda insonning qadr-qimmati uning molu mulki 

bilan emas, aksincha, u tomonidan egallangan hunarning kishilar maishiy hayoti farovonligini ta’minlashdagi 

ahamiyati bilan belgilanishiga urgʻu berib oʻtadi. 

Xulosa. Oliy ta’limda, maktabda, oilada axloqiy tarbiyani toʻgʻri yoʻlga qoʻyilgandagina shaxsga xos 

quyidagi salbiy axloqsizlik, odobsizlik, manmanlik, kibrlilik, dangasalik, maqtanchoqlik, koʻngli qoralik, 

xasislik, vatanfurushlik, sabrsizlik, bilimsizlik, e’tiqodsizlik, adolatsizlik, yolgʻonchilik, qahri qattiqlik, 

berahmlik, kattalarni hurmat qilmaslik, kichiklarga izzat koʻrsatmaslik, intizomsizlik kabi salbiy sifatlarning 

shakllanishining oldi olinadi. 
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TALABA-YOSHLARNI HADIS ASOSIDA MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASH 

TEXNOLOGIYASI 
 

Mazkur maqolada hozirgi fan-texnikaning jadallik bilan rivojlanishi natijasida vujudga kelgan 

globallashuv jarayonida insoniyatning oldida ma’naviy-axloqiy tarbiyaga oid koʻp muammolarni keltirib 

chiqarayotgani va ularning yechimi toʻgʻrisida, asosan, talaba-yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda 

ta’lim-tarbiyaga oid darslarida hadis namunalaridan foydalanish toʻgʻrisida asosli ma’lumotlar kiritilgan va 

barkamol avlodning ta’lim-tarbiyasida foydalanish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan ekanligi bayon 

etilgan. 

Kalit soʻzlar: ma’naviyat, ma’rifat, axloq, odob, hadis, sunna, ta’lim, tarbiya, globallashuv, 

integratsiyalashuv, milliy meros, qadriyat, urf-odat. 

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания в процессе 

глобализации, возникшие в результате стремительного развития современной науки и техники, и их 

решение, главным образом, в духовно-нравственном воспитании учащихся. Уроки по воспитанию 

включают использование образцов хадисов и использование хадисов в образовании гармонично 

развитого поколения. 

Ключевые слова: духовность, просвещение, этика, этикет, хадисы, сунна, образование, 

воспитание, глобализация, интеграция, национальное наследие, ценности, традиции. 

This article discusses the problems of spiritual and moral education in the process of globalization, 

which has emerged as a result of the rapid development of modern science and technology, and their solution, 

mainly in the spiritual and moral education of students. The lessons on education include the use of hadith 

samples and the use of hadiths in the education of the harmoniously developed generation. 

Key words: spirituality, enlightenment, ethics, etiquette, hadith, sunnah, education, upbringing, 

globalization, integration, national heritage, values, traditions. 

 

Kirish. Respublikamiz mustaqilligini qoʻlga kiritganidan soʻng islohotlarning eng muhim jihati 

hisoblangan ta’lim tizimini rivojlantirish – davlatning kadrlar tayyorlash va ularga boʻlgan ehtiyojini 

ta’minlash, moddiy bazani shakllantirish, ajdodlar ilmiy, ma’naviy-ma’rifiy va madaniy merosini tiklash va 

ta’lim-tarbiyaga oid moddiy bazani yangi pedagogik texnologiya asosida shakllantirish va mustahkamlab 

borishga qaratilgan harakati bilan belgilandi. 

Asosiy qism. Ilmiy-texnikaviy taraqqiyot natajisida jadallashib borayotgan globallashuv jarayonlari 

fuqarolik jamiyatini shakllantirish, ma’naviy-axloqiy salohiyat, aqliy kamolot fazilatlari va dunyoqarashga ega 

boʻlgan, umuminsoniy qadriyatlarga sadoqati shakllangan yoshlarni voyaga yetkazish, ularni ijtimoiy 

faollikka, mafkuraviy kurashchanlikka ragʻbatlantirishning pedagogik yechimlarini yaratishni taqozo 

etmoqda. Shu bois, yoshlarni ma’naviy-axloqiy dunyoqarashini rivojlantirishning strategik va taktik 

maqsadlarini belgilash va ularga erishish boʻyicha tizimli ishlarni amalga oshirish, asl qadriyatlar asosida shaxs 

ma’naviyati hamda dunyoqarashini shakllantirish ijtimoiy-pedagogik jihatdan dolzarb vazifaga aylandi. 

Jahonda yoshlarga oid amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlar tarkibida ularni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashga 

yoʻnaltirilgan tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Amalga oshirilayotgan tadqiqotlarda milliy-

madaniy meros, milliy an’ana va urf-odatlar, Islom dini va hadisshunos allomalarimizning hadis gʻoyalari 

asosida yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash masalalari yetakchi oʻrinni egallaydi. Bu, oʻz navbatida, 

yoshlarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlari va tushunchalarini shakllantirish, 

jamiyatdagi voqea va hodisalarga ijtimoiy faol munosabatda boʻlish koʻnikmalarini rivojlantirish boʻyicha 

istiqbolli ilmiy yoʻnalishlarni amalga oshirishga bevosita bogʻliq holda amalga oshmoqda. Bugungi kunda 

mamlakatimizda yosh avlodning jismoniy, intellektual va axloqiy jihatdan kamol topishiga, ularni islom 

madaniyatining manbalari asosida milliy tarixiy merosimizga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat 

ruhida tarbiyalash kabi ustuvor yoʻnalishlarda keng qamrovli tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. 

“...Xalqimizning tarixiy merosi, urf-odatlari va milliy tarbiya an’analarini asrab-avaylash, keng aholi 

qatlamlari, ayniqsa, yoshlarimiz oʻrtasida dinlararo bagʻrikenglik, millatlararo totuvlik va oʻzaro mehr-oqibat 

muhitini mustahkamlash boʻyicha chora-tadbirlar ishlab chiqish” kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Bu 
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borada Imom Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy, Imom Abu Iso Muhammad at-Termiziy va Muhammad ibn 

Ali al-Hakim at-Termiziy kabi muhaddis olimlarning ilmiy asarlarida insonning ma’naviy-axloqiy, tarbiyaviy 

qarashlariga oid jihatlaridan yosh avlod ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga tatbiq qilishning pedagogik yechimlarini 

asoslash, muhaddis olimlar ilmiy merosidan, ayniqsa, xulq, odob-axloqni ta’minlashga xizmat qiladigan 

kasbiy malaka, ijtimoiy-pedagogik bilimlarning ma’naviy-axloqiy jihatlariga e’tibor qaratish alohida ahamiyat 

kasb etadi.  

Ma’naviyat oʻzi nima? “Ma’naviyat” soʻzi arabchadan, “ma’no”, “mazmun” soʻzining jami boʻlib, 

moddiyning teskarisi – “moddiy boʻlmagan narsalar”, insonning odobi, axloqi, ichki-ruhiy dunyosi, ya’ni 

botiniy holatini anglatadi. “Ma’naviyat” deganda insonning ruhiy olami, ongi, aqli va tafakkurining jami, ya’ni 

dunyoqarashi tushuniladi. 

Buyuk Alisher Navoiy “ma’no ahli” deganda haqiqat yoʻliga kirgan komil insonni nazarda tutilgan. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021-yil 19-yanvar kuni ma’naviy-

ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini 

kuchaytirish masalalari boʻyicha videoselektor yigʻilishi oʻtkazildi.  

Ijtimoiy-ma’naviy muhitni ilmiy asosda tahlil qilishni davrning oʻzi talab etmoqda. Jamiyatimizda 

ma’naviy-ma’rifiy ishlar shunday asosda yoʻlga qoʻyilmagani uchun ham kutilgan natijani bermapti. Shuning 

uchun Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi ishini tanqidiy oʻrganib chiqib, faoliyatini tubdan 

takomillashtirish zarurligi aytildi. 

Prezidentimiz ushbu markazning “Ma’naviyat targʻibotchisi” oʻquv muassasasi negizida Ijtimoiy-

ma’naviy tadqiqotlar institutini tashkil etish taklifini bildirdi. 

Ma’naviy-ma’rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatdan yangi bosqichga koʻtarish chora-tadbirlari 

belgilandi. 

Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi barcha hududiy kengashlarning, vazirlik, idora va 

tashkilotlarning ma’naviy-ma’rifiy faoliyatini muvofiqlashtirib borishi belgilandi. 

Markaz va uning tizimidagi tashkilotlarning moddiy-texnik ta’minoti keskin kuchaytirildi. Uning 

faoliyati ilmiy tadqiqot va targʻibot-tashviqot yoʻnalishlarida qayta tashkil qilindi.  

Tarbiyada tanaffus boʻlmaydi deydi dono xalqimiz. Lekin, ma’naviy-ma’rifiy ishlardagi uzviylik 

hozircha bunday emas. Bu borada bogʻcha, maktab, oliy ta’lim, mahalla - har biri alohida ish olib boryapti. 

Shu bois, ma’naviy-ma’rifiy ishlarning yagona tizimini yaratish, xususan, oʻgʻil-qizlarni bolaligidanoq bilimli, 

axloqli va fazilatli etib tarbiyalash, uning uchun barcha ta’lim muassasalariga uzluksiz metodik yordam 

koʻrsatish muhimligi ta’kidlandi. Shuningdek, maktablar, oʻrta maxsus va oliy ta’lim dargohlarida ma’naviy-

ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish boʻyicha koʻrsatmalar berildi. Barcha oliygoh va ularning filiallarida 

mavjud shtat birliklari doirasida yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar boʻyicha prorektor lavozimi 

joriy etildi. 

Mahallalarda ijtimoiy-ma’naviy muhit barqarorligini ta’minlash masalalariga alohida e’tibor qaratildi. 

“Bir ziyoli – bir mahallaga ma’naviy homiy” tamoyili asosida har bir mahallaga professor-oʻqitivchi va taniqli 

ziyolilar bariktirildi. 

Hududlar markazida namunaviy loyiha asosida ma’naviyat va ma’rifat maskanlarini barpo etish, 

mahalliy byudjetlar hisobidan sohaga qoʻshimcha shtatlar ajratish boʻyicha koʻrsatma berildi va ijrosi 

ta’minlanmoqda. 

Milliy gʻoya va targʻiboti, ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish, jamiyatda adabiyot va 

kitobxonlikni yanada rivojlantirish maqsadida “Ijod” jamoat fondi negizida Ma’naviyat va ijodiy qoʻllab-

quvvatlash fondi tashkil etildi. 

2021-2022-oʻquv yilidan boshlab, ma’naviyat va ma’rifat sohasi ixtisosliklarini fanlar klassifikatoriga 

kiritish, bu yoʻnalish boʻyicha yetuk kadrlar tayyorlash yoʻlga qoʻyildi. 

Respublikamiz Birinchi Prezidenti Islom Karimov “Ma’naviyat insoniyatning, xalqning, jamiyatning, 

davlatning, kuch-quvvatidir” degan edi. Binobarin, jamiyat, insonlarning ma’naviy madaniyati qancha yuksak 

boʻlsa vatanimiz Oʻzbekiston shuncha tez mustahkamlanib boradi, boshqa ijtimoiy muammolarni hal qilish 

osonlashadi. Ma’naviyat tushunchasi ma’rifat soʻzini ham ichiga oladi. Ma’rifat soʻzi ham arabcha boʻlib 

“arafa” fe’lidan olingan. U bilish, ma’lumot olish, tanishish ma’nolarini bildiradi. Umuman, uning lugʻaviy 

ma’nosi bilimdir. Atama sifatida esa u tabiat, jamiyat va inson mohiyati haqidagi turli-tuman ilmlar, 

ma’lumotlar majmuasini bildiradi. Ma’naviyat – uzluksiz, harakatdagi jarayon. Ma’naviyatli-ma’rifatli 

shaxslar yurtni tanitadi. Ma’naviyat ta’lim-tarbiyadan boshlanadi. Ta’lim-tarbiyasiz ma’naviyat boʻlmasligi 

barchaga ayon haqiqatdir. 

Axloq oʻzi nima? Axloq, xulq va atvor soʻzlar arabcha soʻz boʻlib, ular oʻzbek tilida ham oʻz ma’nosida 

ishlatilidi. Axloq – ijtimoiy ong formasi boʻlib, ijtimoiy hayotning hamma sohalarida insonning xulq-atvorini 

yoʻlga sola turadigan prinsiplar, talablar, normalar va qoidalar majmuidan iborat.  
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Axloqda jamiyatda tarkib topgan “yaxshilik”, “ezgulik”,” “adolat”, “vafo”, “vijdon”, “imon”, “e’tiqod”, 

“mehr”, “muhabbat”, “sadoqat” singari tushunchalarga mustahkamlangan odamlar xulq-atvori, normalari aks 

etadi. Bu axloqiy tushunchalarning hammasi ham baholanuvchi xarakterga ega. Buyuk alloma Imom Gʻazzoliy 

aytadi “Insonda axloqsizlikning bitta belgisi boʻlsa ham bu inson axloqsiz hisoblanadi”. 

Yosh avlodning axloqiy tarbiyasida axloqiy ong va axloqiy tuygʻularni shakllantirishgina emas, balki 

eng muhimi – talabalarni ularning ma’naviy-munosabatlari namoyon boʻladigan faoliyatning har xil turlariga 

jalb etishi mumkin. 

Axloqiy munosabatlar – bu jamiyatga, mehnatga, odamlarga va, qolaversa, har bir kishining oʻziga 

munosabatdir. 

Jamiyat taraqqiyoti shuni koʻrsatadiki, faqt ma’naviyat keng quloch yoygan, ilm-ma’rifat taraqqiy etgan 

mamlakatlardagina adolatli jamiyat qurish va unda bir biriga mehr-oqibatli komil insonlar shakllanishi 

mumkin. Bunday jamiyatda xalqning ertangi kunga ishonchi va bunyodkorlik, yaratuvchanlik ishiga intilish 

kuchli boʻladi.  

Barchamizga ma’lumki, Islom dini ta’limotida “Qur’oni karim”dan keyin asosiy manba hadislardir. 

“Hadis” yoki “sunna” soʻzlari bir ma’noni anglatib, paygʻambarimiz Muhammad sollohu alayhi va sallamning 

hayoti va faoliyati hamda diniy va axloqiy koʻrsatmalari, ibratli ishlari e’tiqod, poklik va insonga xos 

ma’naviy-axloqiy xislatlarni ifodalovchi soʻzlari, pand-nasihatlari uning nomi bilan bogʻliq hadislarda 

mujassamlashgan. 

Muhokamalar vaa natijalar. Ma’naviy-ma’rifiy va axloqiy tarbiyaga oid hadislardan ming yillardan 

buyon butun islomiy va gʻayrislomiy davlatlar va xalqlar farzandlarining ta’lim-tarbiyasida foydalanib 

kelmoqda.  

Ma’naviy-ma’rifiy va axloqiy tarbiyaga oid hadislardan namunalar. 

“Ota-ona farzandiga odob-axloqdan boshqa yaxshi meros qoldira olmaydi”. Ya’ni ota-onaning 

oʻzidan jamiyatga qoldiradigan yaxshi meros mol-mulk, davlat, boylik emas, balki odobli, axloqli farzand 

ekanligini bildiradi.  

“Ilmdan boshqa najot yoʻq va boʻlmagay”. Dunyoni har qanday jaholatdan ilm-ma’rifat qutqaradi. 

Ilmsiz-bilimsiz inson Allohni ham tan olmaydi va dunyodagi barcha nuqsonlar va tartibsizliklar bilimsizlik va 

tarbiyasizlikdan kelib chiqadi.  

“Ilm ibodatdan afzal va taqvo dinning ustunidir” hadisida ilm olishni shu darajada yuqori qoʻyganki, 

hatto toat-ibodatdan ham afzal koʻrgan. Chunki toat-ibodat shaxsiy ish va manfaatni koʻzlab qilinsa, ilm olish 

jamiyat va butun insoniyat uchun foyida keltirishi nazarda tutilgan. Shuning uchun ilm olishni toat ibodatdan 

afzal qoʻyilgan. 

“Tolibi ilmga barcha jonzotlar istigʻfor aytadi, hatto dengizdagi baliqlar va inidagi chumolilar 

ham”. Ilm talab qiluvchilarga hatto jonzotlar ham tarafdori ekan, chunki ilmli insonlardan tabiat va jonzotlar 

ham manfaatdor ekanligini bildiradi. 

“Ilm talab qilish har bir musulmon ayol va erkak uchun farzdir”. Ya’ni ilm olishni barcha-barcha 

insonlarga farz qilib qoʻygan, chunki jamiyatni va porloq kelajakni ilmsiz tasavvur qilib boʻlmaydi.  

Ilmga e’tiborsizlik va nodonlik jaholatning avj olishi jamiyatning ma’naviy – axloqiy inqiroziga olib 

keladi, deyiladi. Shuning uchun “Ilmga amal va rioya qiluvchi boʻlinglar, uni faqat hikoya qiluvchi 

boʻlmanglar” – deyilgan. 

“Ilmning ofati unitishdir. Uni noahil kishiga gapirish esa uni zoye qilishdir”, - hadisida ilmni 

takrorlab borish, faqat ilm olishga ishtiyoqmand kishilargagina ilm berish ta’kidlanadi. 

“Olim boʻl (ilm beruvchi boʻl) yoki ilm oʻrganuvchi boʻl, yoki tinglovchi boʻl, yoki ilmga va ilm 

ahliga muhabbatli boʻl. Beshinchisi boʻlma, halok boʻlasan”, - deyiladi. Bu hadisda ilmning manfaati shu 

qadar yuqori darajada koʻtarilganki, ilmdan manfaatdor boʻlishni toʻrtta yoʻli koʻrsatilgan. Chunki hamma 

olim boʻla olmaydi lekin, ilmni tinglashi mumkinligi, ilm ahliga muhabbatli boʻlishi, olimga xizmat qiluvchi 

boʻlishi ham manfaati borligi koʻrsatilgan. 

Ma’naviy-axloqiy tarbiyaviy qarashlari aks etgan hadislarning asosiy yoʻnalishlarini jadvalda 

koʻsatamiz: 
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Ma’naviy-axloqiy tarbiya haqidagi hadislarda insoniy xislatlardan ezgulik, iffat, sabr, qanoat, 

shukronalik, kabi axloqiy xislatlar ulugʻlansa, isrofgarchilik, ta’magarlik, ochkoʻzlik, nafsu havoga, shahvoniy 

hissiyotlarga berilishi, baxillik, johillik, kabi illatlar qoralanadi.  

Hadislarda yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi uchun nazariy va amaliy asos boʻladigan 

koʻrsatmalar mavjud. Ulardan talaba-yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda oqilona foydalanish 

mamlakatimiz siyosatining ustuvor yoʻnalishi boʻlmish har tomonlama yetuk, axloqiy-ma’naviy pok, jismoniy 

baquvvat, oilaparvar, vatanparvar, mehnatsevar, yetuk barkamol avlodni shakllantirishga xizmatqiladi. 

Hadislardagi ma’naviy-axloqiy tarbiyani mohiyatini ochib berilishi esa globallashuv sharoitidagi 

gʻoyaviy hujumlar va ma’naviy tahdidlar, yoshlarimiz orasida milliy va diniy qadriyatlarimizga zid ravishda 

amalga oshirilayotgan koʻr-koʻrona taqlidlarni rad etib, ota-bobolarimizdan meros qolgan milliy-diniy meros, 

milliy qadriyatlar va urf-odatlarimizga mos ravishda imon, e’tiqod, mehr-muhabbat va sadoqat bilan tinch-

osoyishta yashashga undaydi. 

Xulosa. Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib, oliy ta’lim muassasalarining barcha ta’lim 

yoʻnalishlarida “Uzluksiz ma’naviy tarbiya” fanini talaba tanlov fani sifatida joriy etilishini, talaba-yoshlarga 

tushuntirishi va shu tarixiy, ma’naviy, ma’rifiy, axloqiy milliy meros vositasida, ayniqsa, ma’naviy-axloqiy 

tarbiyaga oid hadis namunalaridan talabalarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga foydalanishi bugungi kunning 

eng dolzarb muammolardan hisoblanadi.  
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Gulshoda XUDOYQULOVA  
Buxoro davlat universiteti 

psixologiya kafedrasi katta oʻqituvchisi 

 

OʻSMIR SHAXSIGA INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK YONDASHUVNING OʻZIGA XOS 

XUSUSIYATLARI 
 

Maqolada oʻsmir shaxsining shakllanishida maxsus sharoitlarni hisobga olish, har bir oʻsmir 

oʻquvchining individual psixologik xususiyatlarini ilmiy asosda tushunish, individual yondashuvning 

psixologik xususiyatlari haqida soʻz boradi. 

Kalit soʻzlar: psixologik xizmat, individual yondashuv, dinamik xususiyat, intellektual taraqqiyot, 

psixologik maslahat, psixokorreksiya. 

Статья посвящена рассмотрению особых условий формирования личности подростка, 

научному осмыслению индивидуально-психологических особенностей каждого школьника-подростка, 

психологическим особенностям индивидуального подхода. 

Ключевые слова: Психологическая служба, индивидуальный подход, динамические особенности, 

интеллектуальное развитие, психологическое консультирование, психокоррекция. 

The article is devoted to the consideration of the special conditions for the formation of the personality 

of a teenager, the scientific understanding of the individual psychological characteristics of each teenage 

schoolchild, the psychological characteristics of the individual approach. 

Key words: Psychological service, individual approach, dynamic characteristics, intellectual 

development, psychological counseling, psychocorrection. 

 

Kirish. Shaxsning shakllanishi dinamik xususiyatga ega. Shuning uchun, uning rivojlanishida goho 

ilgarilab ketish, goho taraqqiyotdan orqada qolib ketish holatlari kuzatiladi. Oqibatda, ba’zan oʻsmirlarning 

xatti-harakatlarida oʻzini oʻzi mahkum qiluvchanlik belgilari namoyon boʻlishi kuzatiladi. Ular oʻzlarining 

jismoniy va ruhiy salomatliklari bilan borliq, xotirjamlikning qadriga yetmaydilar, turli jismoniy 

shikastlanishlar, ruhiy tushkunliklar natijasi oʻlaroq oʻz istiqbol rejalarini tuza olmaydilar, xuddi shu bois, 

oʻzlarining ijtimoiy mavqelariga putur yetkazadilar. 

Asosiy qism. Shaxs kamoloti va intellektual taraqqiyoti boʻsagʻasida vujudga kelishi mumkin boʻlgan 

psixologik nuqsonlar va buzilishlarga e’tibor qaratib, ularni bartaraf etish chora-tadbirlarini belgilash oʻz 

vaqtida bunday nuqsonlarning oldini olish hisoblanadi. 

Ta’lim-tarbiya jarayonida oʻquvchilarga individual yondashuv zarurligi hamma tomonidan tan olingan, 

lekin undan amalda foydalanish asosan ish emas. Bunga maktabda oʻqituvchilarning bola haqida koʻp 

gapirishlari dalil boʻladi. Chunki, maktabda oʻquvchining qobiliyatlari, shaxsning asosiy xislatlari haqida 

chuqur va har tomonlama ma’lumot beradigan mutaxassis yoʻq. 

Ta’lim-tarbiyadagi individual yondashuv, bolani boshqalardan ajratib individual oʻqitishni bildirmaydi, 

balki shaxsning u yoki bu xislatlarining shakllanishida maxsus sharoitlarni hisobga olish, har bir oʻquvchining 

individual psixologik xususiyatlarini ilmiy asosda tushunishni anglatadi.  

Psixologiyada shaxsning individual xususiyatlari deganda bir shaxsni ikkinchi shaxsdan farqlaydigan 

xususiyatlar tushuniladi.  

Individual yondashuvning vazifasi - rivojlanishning individual usullarini, bolaning imkoniyatlarini 

aniqlab, har bir shaxsning faolligini ta’minlashdan iborat. Bu nuqtayi nazardan olganda, individual yondashuv 

faqatgina “tarbiyasi qiyin” bolalarga emas, barcha oʻquvchilarga ham zarurligi tushunarli boʻladi. Kollej 

psixologlari bu usulni u yoki bu shaklda qoʻllaydilar, chunki bu koʻzga tashlanib turgan qiyinchiliklar bilan 

birgalikda, bola shaxsiy taraqqiyotining ba’zi yashirin nuqsonlarini ham topishga yordam beradi.  

Bunday tashxis ishining asosiy maqsadi - oʻquvchi psixik taraqqiyotining umumiy holatini bilishdan 

iborat. Bunday koʻp qirrali va toʻliq tashxis natijalari psixolog uchun ham, ota-onalar, oʻquvchilar uchun ham 

“tarbiyasi qiyin” bola bilan olib boriladigan tuzatish va rivojlantirish ishlarining yoʻllarini aniqlash imkonini 

beradi. Individual yondashuv uslubi yutuqlar bilan birga, kamchiliklarga ham ega.  

Birinchidan, bu usulni qoʻllash juda koʻp vaqtni olganligi uchun, uni amalga oshirishning har doim ham 

iloji boʻlmaydi. Bu usul koʻp vaqtni talab qilganligi uchun faqatgina psixolog emas, “tarbiyasi qiyin” oʻquvchi 

ham charchaydi, tekshiruvda ishtirok etishdan bosh tortadi, topshiriqlarni oʻzi sezmagan holda nomiga 

bajaradi. Tajribadan ma’lum boʻlishicha, ayniqsa ogʻzaki metodikalar qanchalik toʻliq boʻlmasin, qiyinchilik 

tugʻdiradi. Bundan tashqari bunday metodikalar shaxsni toʻliq xarakterlash uchun yetarli boʻlmaydi.  

Rivojlantiruvchi va psixokorreksion ishlar psixolog tomonidan har xil shakllarda, vaziyatlarda va 

holatlarda individual tarzda tashkil qilinadi: 
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a) amaliy psixologning maxsus ishi, mashgʻuloti ayrim bolalar, oʻquvchilar va talabalar bilan alohida 

oʻtkazilishi rejalashtiriladi; 

b) psixologlarning boshqa bir faoliyati maxsus ravishda amalga oshirilib, bolalar, oʻquvchilar, talabalar 

guruhlariga tarbiyaviy ta’sir oʻtkazishga yoʻnaltirilgan boʻladi; 

d) ota-onalar, pedagogik jamoa ishtirokida tarbiyaviy tadbirlar tarzida mashgʻulotlar, tushuntirish ishlari 

olib borish nazarda tutiladi. 

Rivojlantiruvchi va psixokorreksion ishlar dasturini shunday tuzish kerakki, unda korreksion ishga jalb 

qilingan oʻsmirning qadriyatga yoʻnalganligi, etnopsixologik va etnomadaniyat xususiyatlari oʻz aksini topsin. 

Dasturni xalq, etnos, millat, elat tarixi, an’analari, rasm-rusumlari, udumi, odati, stereotipi kabilarni hisobga 

olgan holda tuzish maqsadga muvofiq. Oʻrta maxsus ta’limi oʻquvchilari bilan murabbiylar oʻrtasidagi 

nomutanosiblikni yoʻqotish maqsadida maxsus mashgʻulotlar oʻtkazish: ulardagi oʻqishdan, ijtimoiy 

muhitdan, egallagan oʻrnidan, mavqeidan qoniqmaslik hissini kamaytirish uchun trening, ishchanlik oʻyinlari, 

psixodramadan foydalaniladi. Emotsional zoʻriqishning oldini olish va uni kamaytirish niyatida maxsus 

xonalar jihozlash (xona jahon standartlariga javob berishi, boshqaruv pulti, ekran vositalari, audiotrening, 

sotsial trening, texnik vositalariga, ilmiy-amaliy metodikalarga ega boʻlishi)ga ahamiyat qaratish zarur. 

Korreksion ishlar ma’lum tartibda, ilmiy tanlov asosida, muayyan seans boʻyicha oʻtkazilishi shart. 

Bunda emotsional zoʻriqishga uchragan shaxs millati, yoshi, jinsi, individual-tipologik xususiyati, ta’sirlanish 

darajasi hisobga olinishi kerak; tuzatish ishlari mashgʻulot, faoliyat, kasb xususiyatiga mos, mutanosib 

boʻlishi, ta’sir oʻtkazish samaradorligini oshiradi. 

Yondashuvning psixologik shartlari, ta’lim-tarbiyadagi nuqsonlarning oldini olish omillari, yoʻllari 

yuzasidan yordam koʻrsatishi zarur. Bolalar, oʻquvchilar, talabalarning shaxsiy muammolarini hal qilishda 

baholi qudrat koʻmak berishi darkor. Ota-onalarga tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishda maslahatlar berish, 

nizoli vaziyat va psixologik holatlarni birgalikda tahlil qilish orqali amaliy tavsiyalar beriladi. Ota-onalarga 

farzandlarining tibbiy yordamga muxtojligi yoki boshqa muassasalarga murojaat qilish zaruriyat ekanligini 

aytish, pedagogik odob bilan tushuntirish, berilayotgan koʻrsatmalarga ularni ishontirish shart. Barcha 

qoidalarga va tasdiqlangan hujjatlarga rioya qilingan holda oʻtkaziladigan ishlarni qayd qilish va belgilash 

lozim.  

Muhokamalar va natijalar. Psixolog oʻz faoliyatining (yutuq, nuqson, nizo, hamkorlik) natijalari 

yuzasidan yuqori tashkilotlarga oʻz muddatida axborot berib borishi, qabul qilingan hisobot shakllariga hech 

ogʻishmasdan rioya qilishi kerak. Bogʻcha, maktab, yangi tipdagi oʻquv yurti va oliy oʻquv yurtlarida maxsus 

talablarga javob beruvchi, jihozlangan psixologik kabinetni tashkil qilishi maqsadga muvofiq. Psixologik 

maslahat berish sohasidagi insonlar: psixolog, oʻqituvchi ilmiy boʻlim mudiri tarbiyaviy ishlarni tashkil 

qiluvchilar ham ma’lum darajada psixologiyadan xabardor boʻlmoqlari lozim, chunki sanab oʻtilgan kasb 

egalari individual xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladigan turli yoshdagi bolalar bilan ishlaydilar. Har bir 

bola faqat oʻziga xos bilish ruhiy jarayonlari,ya’ni, sezgi, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, tasavvurlari, 

individual-psixologik xususiyatlari, xarakteri, temperamenti, qobiliyatlari, emotsional-irodaviy sohasi, 

hissiyoti, emotsiyalari, irodaviy xulq-atvor xususiyatlari, faoliyat motivatsiyasiga ega boʻladi. Ma’lum 

yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlarini bilmay turib, ularga maqsadga muvofiq ravishda ta’lim va 

tarbiya berib boʻlmaydi. Bolaning har bir yoshi oʻz qiyinchiliklariga ega boʻladi va oʻziga nisbatan maxsus 

munosabatda boʻlishini talab qiladi. Kichik maktab yoshidagi bolalarga nisbatan psixologik jihatdan toʻgʻri 

keladigan va yaroqli boʻlgan usul koʻpincha oʻsmirlarga nisbatan yaroqsiz va xato boʻlishi mumkin. 

Oʻqituvchining bilishi mutlaqo zarur boʻlgan individual farqlar har bir yosh davrida turlicha yondashuvlarni 

talab qiladi. 

Bolaning koʻpgina nisbiy xususiyatlari, masalan, mehnatga, matematikaga, musiqaga, va boshqalarga 

nisbatan erta koʻringan muvaffaqiyat yoki psixologik taraqqiyotni, juda oldinda boʻlishi koʻpgina psixologik 

va pedagogik vazifalarning muammosini keltirib chiqaradi. Shunga qarab, psixologik maslahat berishning 

umumiy vazifasi bola psixik taraqqiyotining borishini, bu jarayondagi davrlarga boʻlish va belgilangan 

normaga muvofiq tasavvurlar asosida nazorat qilishdan iborat. 

Bu umumiy holat hozirgi kunda quyidagi vazifalarni oʻz ichiga oladi: 

1. Ota-onalarni, oʻqituvchilarni va bola tarbiyasidagi ishtirok etadigan boshqa shaxslarni bola psixik 

taraqqiyotining yosh va individual xususiyatlariga qarab jalb qilish. 

2. Psixik taraqqiyot buzilishlarini va har-xil normadan chetga chiqishlarini oʻz vaqtida aniqlash va ularni 

tibbiy, pedagogik maslahatlarga yoʻllash, 

3. Jismoniy yoki nerv-psixik sogʻligi kuchsizlangan bolalarda ikki marta psixologik asoratlarning oldini 

olish va ularning psixogigiyenasi va psixoprafilaktikasi boʻyicha tavsiyalar berish. 
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4. Patopsixologlar va vrachlar, pedagogik-psixologlar bilan birgalikda oʻqituvchilar, ota-onalar va 

boshqa shaxslar uchun ta’limdagi qiyinchiliklarni pedagogik va psixologik korreksiya qilish boʻyicha 

tavsiyanomalar tuzish. 

5. Oilada bola tarbiyasi boʻyicha tavsiyanomalar tuzish (oila psixoterapiyasi mutaxassislari bilan 

birgalikda). 

6. Bolalarga va ota-onalarga maslahatlar berishda maxsus guruhlar bilan maxsus tuzatish ishlarini olib 

borish.  

7. Ma’ruzalar va ishning boshqa shakllari xususida aholini psixologik bilimlar bilan tanishtirish. 

Bunda individual maslahat alohida oʻrin tutadi. Maslahat berish vazifalarini hal etishda Vigotskiy 

maktabi psixologlarining bola psixikasi individual taraqqiyoti muayyan muammolari boʻyicha umumiy 

fikrlaridan foydalanish mumkin. Irsiyat va muhitning ta’sirini tan oladigan Gʻarb qarashlaridan farqli ravishda 

sobiq sovet yosh psixologiyasida bola psixik taraqqiyoti jarayoni tahlilida taraqqiyotning sharoiti, harakatga 

keltiruvchi kuchlari, manbalari ham e’tiborga olinadi. Psixik taraqqiyotning individual sharoitlari, bola 

insoniyat tajribasini oʻzlashtirishi jarayoni asosida vujudga keladi. Insoniyat tajribalarini oʻzlashtirish bolaning 

faoliyatidan, muloqotidan, oʻyinidan, oʻqishidan tashqarida boʻlishi mumkin emas.  

Individual maslahat faoliyati - psixologik tekshiruv, bola tarbiyasini aniqlash va yordam dasturini 

tuzishdan iborat. Psixologik oldindan aytishning zaruriy mezonlari sifatida Vigotskiy turli davrlarga 

boʻlinganlik, ketma-ket yosh bosqichlarida kenglik va darajalangan xarakteristikalarini koʻrsatadi. Maslahat 

berish amaliyotida shartli variantni oldindan aytish haqida ham toʻxtalib oʻtish mumkin, shartli variantni 

oldindan aytish har xil sharoitlarni amalga oshirganda bola taraqqiyotining keyingi borishida mumkin boʻlgan 

varintlarni tushunamiz. Boshqacha aytganda, u yoki bu noqulay sharoitlar saqlanganida, bolani qanday 

ehtimolli taraqqiyot kutishi aytib beriladi.  

Individual psixologik maslahat berish psixolog amaliy faoliyatining eng mas’uliyatli turlaridan biridir. 

Maslahatchining fikri, psixik taraqqiyot boʻyicha har bir bahosi bolaning keyingi taraqqiyotiga, 

oʻqituvchilarning, ota-onalarning bolaga nisbatan munosabatiga katta ta’sir koʻrsatishi mumkin. Shuning 

uchun, individual psixologik maslahat bola rivojlanishini boshidan diqqat bilan tahlil qilib, har xil manbalardan 

olingan ma’lumotlarga asoslanadi.  

Ma’lumotlar manbasi sifatida ota-onalar bilan suhbat, oʻqituvchining ota-onalar hamda bolaning oʻzi 

bilan suhbati, bolaning oʻzi bilan suhbat, bolani uyda, maktabda va boshqa hollarda kuzatish psixologik tajriba 

orqali tekshirish, ota-onalar bilan tanishish, tibbiy hujjatlar bilan tanishish va boshqalardan foydalanish 

mumkin. Koʻpchilik mualliflar aniq hodisaga maslahat berishda quyidagi ketma-ketlikni afzal koʻradi:  

1. Ota-onalar bilan dastlabki suhbatda olingan ma’lumotni tahlil qilish hamda shifokorlardan, 

pedagoglardan olingan ma’lumotlarni ham e’tiborga olish. 

2. Bolaning ilgarigi rivojlanish bosqichlari, oiladagi munosabati, sogʻligi haqida ma’lumot olishi uchun 

ota-onalar bilan suhbat.  

3. Boshqa mussasalardan ma’lumot yigʻish, sogʻligi haqida ma’lumot, bolani maktabda, uyda boshqa 

hollarda kuzatish. Psixologik metodlar bilan tekshiruvga muhim qoʻshimcha sifatida bolaning faoliyatini yoki 

rasmlari, qiziqadigan narsalarini tahil qilish kiradi.  

Bolani maktabda, uyda boshqa hollarda kuzatishda, psixolog olingan ma’lumotlar asosida bola 

rivojlanishining umumiy darajasiga baho berishi, bola qiyinchiliklari mohiyatini tavsiflashi, qiyinchiliklardan 

kelib chiqqan omillarini aniqlashi va psixokorreksion dasturini ishlab chiqishi kerak. Maslahat berish 

amaliyotida juda koʻp metodlar bor. Psixolog oldida turgan vazifa birinchidan bola bilan yaxshi munosabat va 

oʻzaro tushunishdan iborat. Muammoli vaziyatlarni shoshilmasdan, aniq hal qilish kerak. Savolni bir necha 

marta takrorlamaslik kerak. Test olinayotgan vaqtda bolaga oʻrgatish, tanqid qilish, hatto maqtash ham 

mumkin emas, tanqid bolani chalgʻitadi, dilini ogʻritadi, koʻpincha bolani topshiriqqa boʻlgan qiziqishini 

pasaytiradi.  

Psixologik muammolarni hal etishda shaxsdan test olishda yoki diagnostika qilish uchun tajriba 

oʻtkazishda uning emotsional holatiga, oʻzini yaxshi his qilayotgan, charchash belgilari yoʻq vaqtda, ortiqcha 

asabiylashish, qaysarlik yoʻq vaqtda oʻtkazish kerak. Yosh davrida bolani psixologik tekshirish muammosi 

asosiy vazifalarni oʻz ichiga oladi.  

Hozirgi vaqtda maslahat berish amaliyoti bola tarbiyasi va psixik taraqqiyotini murakkablashtiradigan 

qator notoʻgʻri fikrlarning kuchayganligi bilan duch kelmoqda. Ular orasida qator ijtimoiy-iqtisodiy 

omillarning qarama-qarshi ta’sir koʻrsatishi sezilarli oʻrin egallaydi. Masalan, ota-onalarning, ayniqsa, 

onalarning ishlab chiqarishda bandligi sezilarli ta’sir koʻrsatmoqda. Bundan tashqari, koʻpchilik bolalarning 

bolalar muassasalarida tarbiyalanishi ota-onalar psixologiyasiga ta’sir koʻrsatadi. Ota-onalar oʻzlarining 

funksiyalarini bogʻchalarga, keyinchalik maktablarga agʻdarib qoʻymoqdalar. Ota-onalarning ajralishi bola 

psixikasiga katta ta’sir koʻrsatadi. Mutaxassislarning fikricha, oilaning buzilishi bolaning ahvolini 
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qiyinlashtirib qoʻyadigan kuchli psixologik omil boʻlib, unga koʻnikish uchun bolaga kamida 2 yil kerak. 

Xilma-xil psixologik muammolar manbalari ichida maktab ham muhim oʻrin egallaydi. Misol uchun, tibbiyot 

mezonlariga qaraganda maktab yoshidagi bolalarniing 15-20 foizi qisqa muddatli yoki doimiy psixoterapiyaga 

muhtojlar. Maktabda keng tarqalgan psixologik muammolar juda koʻp: oʻquv motivatsiyasining yoʻqligi, past 

oʻzlashtirishi, oʻqituvchilar va tengdoshlari bilan nizoli munosabatlar, oʻz-oʻzini past baholash, jamiyatga 

qarama-qarshi guruhlarda ishtirok etishga layoqatlilik va boshqalar. Yuqorida sanab koʻrsatilgan 

muammolarning koʻpchiligi hozirgi maktablarda va jamiyatimizda shaxs rivojlanish bosqichlarda, ehtiyojlarni 

va chuqur qonuniyatlarni, yetarlicha hisobga olmaslik, barcha bolalarga bir xil talab qoʻyish natijasida ularning 

individual-psixologik va psixofiziologik xususiyatlarini e’tiborga olmaslik sabab boʻlmoqda.  

Individual maslahat berishning muhim amaliy qismi sifatida L.S.Vigotskiy psixologik-pedagogik 

tavsiyalar berishni koʻzda tutadi. Tavsiyanomalar tuzishda maslahat soʻrab murojaat qilgan oʻqituvchiga yoki 

ota-onaga ulardan olingan ma’lumotni mavhum, noaniq va mazmunsiz-maslahatlar bilan oʻzlariga 

qaytarishdan saqlanish kerak. Shunday qilib, bola taraqqiyotining yosh-psixologik xarakteristikasini quyidagi 

3 asosiy tarkibiy qismlarni tahlil qilib, hosil qilish mumkin:  

1. Ijtimoiy vaziyat taraqqiyotini (kimlar bilan gaplashadi, oilada kattalar bilan va tengdoshlar bilan 

oʻzaro munosabat xarakteri) baholash;  

2. Berilgan yosh uchun muhim faoliyat turining taraqqiyoti darajasi (oʻyin, oʻqish, rasm chizish va 

boshqalar), yosh normalariga mosligi;  

3. Oʻz-oʻzini anglash, bola psixik taraqqiyotini bilish va shaxsiy hissiy sohalarida berilgan yoshga 

mansub oʻzgarishlarni aniqlash.  

Xulosa qilib aytganda, oʻsmir shaxsini oʻrganishga qaratilgan barcha yondashuvlarga, tamoyillarga, 

yoʻl-yoʻriqlarga zamon ruhi orqali nazar tashlash talab etiladi. Oʻsmir hayotining kechishida ba’zan “koʻz 

ilgamas oʻzgarishlar”, ba’zan esa favquloddagi “yangiliklar”, “yorqinliklar” umumiy ta’sirida uning taqdirini 

oʻzgartiruvchi ma’naviy tushkunliklar ham roʻy beradi. Bizni qiziqtirayotgan psixik buzilishning boshlanishi 

va namoyon boʻlish jarayoni, uni tashkil qiluvchi xususiyatlari hamda kechishining asosiy variatsiyalarini 

chuqur tahlil qilish mahkum qiluvchi xulq-atvor rivojlanishining nazariy “namunasi”ni tuzish, soʻngra 

shakllantiruvchi tajriba majmuasini yaratish, psixokorreksion ruhiy tuzatish va tarbiyaviy ta’sirlar timizining 

asosi boʻlib hisoblanadi. 

Yuqorida qayd etilgan umumiy fikr-mulohazalarga koʻra individual uslubning shaxsda darrov paydo 

boʻlmasligi, balki koʻpincha stixiyali tarzda (ya’ni,individual-hissiy asab sifatlari yordamida) paydo boʻlishi 

qayd etiladi. Demak, har bir shaxsga psixologik xizmat davomida oʻz imkoniyatlari va faoliyat talabi 

uygʻunligini ta’minlash yoʻllarini izlash asosida yondashilsa mazkur shaxs faoliyatidagi individual uslubning 

tarkib topishi tobora rivojlanib, takomillashib boradi. Bu esa, oʻz navbatida shaxs va jamiyatning ijtimoiy 

taraqqiyotiga ijobiy ta’sir etmay qolmaydi. 
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Nilufar DALIMOVA 
Oʻzbekiston Milliy universiteti dotsenti 

 

AVLOD IJTIMOIY SUBYEKT SIFATIDA 
 

Ushbu maqolada zamonaviy psixologiya fanida avlodlarni oʻrganishning hamda ularning 

differensasiyasining asosiy muammolari koʻrib chiqilgan. Mahalliy va xorijiy adabiyotlarning tahlili asosida 

muallif quyidagi xulosalarga keladi, ya’ni avlodlarni oʻrganish avlodlarning keng qamrovli ijtimoiy-

psixologik konsepsiyasini yaratishga hissa qoʻshishi mumkin.  

Kalit soʻz: avlodlarni oʻrganish muammolari, avlodlar differensiatsiyasi, “avlod” tushunchasi 

definitsiyasi, avlodlar xarakteristikasi. 

В данной статье рассматриваются основные проблемы изучения поколений в современной 

психологической науке и дифференциация поколений. На основе анализа отечественных и зарубежных 

литературных источников автор приходит к выводу, что изучение межпоколенных связей может 

способствовать построение комплексной социально-психологической концепции поколений.  

Ключевые слова: проблемы изучения поколений, дифференциация поколений, дефиниция 

понятия “поколение”, характеристики поколений. 

The article deals with the main problems of studying generations in modern psychological science. 

Based on the analysis of domestic and foreign literary sources, the author comes to the conclusion that the 

study of generations can contribute to the construction of a comprehensive socio-psychological concept of 

generations.  

Key words: problems of studying generations, differentiation of generations, definition of the concept 

of “generation”, characteristics of generations. 

 

Kirish. Avlod – bu cheksiz tushuncha va ijtimoiy ta’lim. U jamoaning sifat xususiyatlarini aks ettiradi. 

Bitta avlod vakillari bir qator turli sifat xususiyatlariga ega va ijtimoiy hayotning xilma-xilligini aynan yosh 

(xronologik, vaqtinchalik) emas, balki avlodlar tuzilmasining sifat jihatidan xilma-xilligini yaratadi. Bu 

jamiyatning barqaror boʻlishiga imkon beruvchi, ammo ayni paytda doimiy ravishda takomillashib yoki 

oʻzgarib turadigan istalgan holatlar, harakatlar va ijtimoiy amaliyotlardir. 

Asosiy qism. Avlodlar differensiatsiyasining yoshga oid mezoni parametrlarini tahlil qilganda koʻp 

savollar tugʻiladi. Hozirgi zamon yosh psixologiyasida yoshning rivojlanish davrlarini va ularning 

chegaralarini aniqlashga turli xil yondashuvlar mavjud. Rivojlanishni davrlarga boʻlish boʻyicha mahalliy 

qarashlarni umumlashtirib, quyidagi yoshga oid davrlarni ajratish mumkin: bolalik, oʻspirinlik (yoshlik), 

balogʻat (yetuklik), keksalik. 

Emperik tadqiqotlar doirasida u yoki bu avlod bilan shaxsni aniqlash mezoni, fikrimizcha, muhim 

ahamiyatga ega. Tarbiyada nafaqat yosh, oilaviy oʻrin, madaniy-tarixiy shart-sharoitlar muhim ahamiyatga 

ega. Avlodlarni oʻrganishda oʻz avlodining qadriyatlarini inson tomonidan ajratish masalasi alohida oʻrin 

tutadi. Bu savolga inson oʻzini qaysi avlod bilan tenglashtirishini, qaysi avlodning qadriyatlarini qabul 

qilganligini oʻrganish orqali aniqlik kiritish mumkin. 

Avlod quyidagi xususiyatlarga ega: barqarorlik (tarixiy, ijtimoiy-madaniy, poli-izomorfik, ya’ni 

polimorfizm, shaklning koʻpligi va bir vaqtning oʻzida oʻxshashlik va izomorfizm, ya’ni oʻzgaruvchanlik, 

lekin barcha belgilar orqali tanish mumkin); yangilanuvchanlik (tabiiy - biologik, ijtimoiy madaniy – asrdan 

asrga “avlod” deb aytiladi va shu belgilar orqali tanish mumkin); tabiiy almashish; siklik (bir avlod ketadi, 

boshqasi keladi). 

Avlod va avlodlararo mavzularga bagʻishlangan tadqiqotlarda avlod, odatda, yagona tuzilma sifatida 

belgilanadi, masalan, bolalar avlodi, ota-onalar avlodi, tengdoshlar avlodi, “moderniti” avlodi, “urushlar” 

avlodi va boshqalar. Avlodni belgilashdagi bunday yondashuv avlodni toʻliq ijtimoiy jamoa, ijtimoiy 

organizm, deb hisoblashga imkon bermaydi. Bir butun ijtimoiy organizm sifatida avlod dastlab bir-biriga 

ziddir, chunki ijtimoiy organizm “alohida ijtimoiy organizmlar majmui sifatida mavjud” (avlod yagona tuzilma 

- generatsiya sifatida), atrof-muhit bilan “oʻzaro aloqada” boʻlib, “oʻzini nomuvofiq ravishda namoyon qiladi 

– u bir emas, balki koʻplikda boʻladi”. Avlodni butunning yagona koʻrinishi sifatida “jamiyatni tashkil etishni 

amalga oshirishning lokal holatlari” yoki “ijtimoiy organizm mavjudligining alohida formalari” deb belgilash 

mumkin. Lokal koʻrinishlarni yagona ijtimoiy materiyaning bir necha koʻrinishlari sifatida belgilash mumkin. 

Fenomenologik yondashuv pozitsiyasidan avlod ijtimoiy materiya sifatida, bir tomondan, aniq belgilangan 

(masalan, bolalar avlodi, Next avlod va hokazo), maxsus xususiyatlarga ega boʻlgan hodisa sifatida qaralishi 

mumkin, boshqa tomondan esa, oʻzining dinamizmi, oʻzgaruvchanligi, oquvchanligi, diskretligi, sirtdan 

bilinmasligi, yaxlitligi tufayli emperik fiksatsiyaga oʻtishi qiyinlashadi. 
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Avlodlararo munosabatlar – bir vaqtning oʻzida va turli vaqtdagi bir xil qaygʻurish va ayni paytda bir 

xil voqealar va ijtimoiy jarayonlarni har xil boshdan kechirish va yashab oʻtishdir. Shu kontekstda har xil vaqt 

deganda, yosh xronologiyasi tushuniladi, bir xil vaqt deganda, turli avlodlar bir xil hodisalarning ishtirokchilari 

yoki guvohlari ekanliklari tushuniladi [5]. 

Quyi tizimlar, funksiyalar, ichki va tashqi muhitlar, harakatlar tizimlari va ijtimoiy oʻzaro munosabatlar 

tizimlarining koʻpligi va koʻp oʻlchamli ekanligi madaniyatning yangi turi – polifigurativlikning shakllanishi 

haqida gapirishga imkon beradi. Madaniyatning bu turi turli avlodlarning turli avlodlardan oʻrganishi bilan 

tavsiflanadi. Bir xil va har xil vaqtlarda harakat qiluvchi har bir avlod tajribasida – umumiy tajriba shakllanib, 

u shakllanish jarayoning oʻzida ham ijtimoiy-madaniy sinovdan, ham modifikatsiyadan, ham me’yoriy-

qiymatli baholashdan oʻtadi. Madaniyatning bu turi jamiyat ijtimoiy taraqqiyotining hozirgi bosqichida nafaqat 

uni qabul qilish va tushunishni, balki uni amalga oshirishni ham talab qiladi, bu esa tabiiy ravishda sodir 

boʻlishni boshlaydi. 

Madaniyatning har bir turida madaniy shakllar, namunalar, ramzlar va boshqalar mavjud. Ijtimoiy 

siyosatda qoʻllaniladigan mavjud yosh tasniflari va yosh xususiyatlari madaniyatning polifigurativ turiga mos 

kelmaydi. Shuning uchun vaqt oʻz oldiga har bir avlodning ontologik xarakteristikasi va adekvat yosh tasnifini 

topish vazifasini qoʻydi. Shunday qilib, yoshlikning yosh xususiyati quyidagi pozitsiyada namoyon boʻladi: 

“men bu dunyoda biror bir narsaning faqatgina oqibati emas, balki sababchisi ham boʻlmoqchiman, men 

dunyoning yaxshiroq boʻlishini yoki uni qanday koʻrishim va tasavvur qilganimdek boʻlishini istayman”. Bu 

holat hozirgi voqealarga ta’sir oʻtkazish va avlodga oʻziga xosligini koʻrsatish imkonini beradi. 

Muhokamalar va natijalar. Avlod ijtimoiy subyekt sifatida bu polifigurativlikni aks ettiradi, bu 

nafaqat qayd etilgan ijtimoiy materiya, balki ijtimoiy tashkilot boʻlib, barcha tizim xususiyatlariga, 

shuningdek, jarayon xususiyatlariga ega. Forma sifatida avlod barqaror, lekin u oʻzgaruvchan. 

Bir butun ijtimoiy materiya va ijtimoiy organizm sifatida avlod diskretdir. Lekin butunlikning lokal 

namoyon boʻlishi sifatida u yaxlitlik xususiyatlariga ega, lekin u oʻz-oʻzidan yetarli va bir butun emas. 

Diskretlik va yaxlitlik xususiyatlari, lokallikning lokallik bilan boʻlgani kabi, bir-biri bilan oʻzaro munosabatda 

namoyon boʻladi. Bunday holda, N.Luman tomonidan ishlatiladigan tizim “kuzatuvchisi” tushunchasidan 

foydalanish mumkin. Avlodni ijtimoiy materiya, ijtimoiy organizm sifatida belgilashda avlodlar bir-birlarini 

kuzatishlari, kuzatib, oʻzaro munosabatlarga kirishishlari, oʻzaro munosabatlarga kirishib, bir-birlariga ta’sir 

koʻrsatishlari va shu tariqa bir-birlarini butkul oʻzgartirishlarini ta’kidlash mumkin. Bir avlodga oʻzaro 

munosabatlarga kirishadigan kuzatuvchi va kuzatuvchi aktyor sifatida qarasak, shunday xulosa kelib chiqadiki, 

avlod lokallik sifatida (butunlikning yagona, lokalnamoyon boʻlishi) oʻzgarmasligi mumkin emas. Avlod va 

avlodlarning oʻzgarishi obyektiv ravishda mavjud ijtimoiy dinamika, miqdor va sifatning dialektik oʻzaro 

oʻtishlari, shuningdek, avlod lokallik sifatida (yagona tuzilma) ham funksional xususiyatlarga, ham, asosan, 

oʻzgaruvchanlik xususiyatiga ega boʻlishi tufayli yuz berishi shubhasiz. Avlodga obyektiv ravishda yashash 

usullari va oʻtish, oʻzaro ta’sir, oʻzaro bogʻliqlik mexanizmlari sifatida oʻzgaruvchanlik va oʻzaro ta’sir 

topshirilgan. 

Shuning uchun avlodlararo oʻzaro munosabatlarni oʻrganishda muhim metodologik asos – bu 

jarayonning ijtimoiy modeli sifatida, til ramz vazifasini bajaradigan, til muloqoti orqali paydo boʻladigan 

oʻzaro bogʻliqlikning qoʻshilib ketishi sifatida figuratsiya boʻlishi mumkin. S.A.Smirnov oʻzining 

tadqiqotlarida til, ramzlarni ijtimoiy oʻzaro ta’sir va oʻzaro bogʻliqlikning ijtimoiy-madaniy shakllari sifatida 

koʻrib chiqadi. 

N.Elias fikriga koʻra, avlodlararo oʻzaro bogʻliqliklik dinamizmi va avlodlararo ziddiyatlarning kelib 

chiqishi sivilizasion makonda joylashgan, chunki jamiyat tomonidan oʻrnatilgan standartlar va taqiqlar 

oʻzgaradi, ular bilan esa norozilik va ijtimoiy hayot oldidagi qoʻrquv ham oʻzgaradi [7]. Sivilizatsiya 

jarayonida bolalar va kattalar oʻrtasidagi xulq-atvor va butun psixologik tuzilishdagi masofa ortadi. Bu 

tuzilmada nima uchun ba’zi odamlar yoki butun bir guruhlar yoshroq yoki koʻproq bolalar kabi koʻrinishlari 

yashiringan. Sotsiogenetik qonuniyat asosida shaxs oʻz tarixining qisqa davrida oʻzi yashab turgan jamiyatdan 

koʻra ancha katta miqdordagi jarayonlarni bosib oʻtadi. N.Elias va uning tarafdorlarining ushbu xulosalari 

ilmiy muomalaga S.A.Smirnov kiritgan “insonning madaniy yoshi”ni tushunish bilan chambarchas bogʻliq. 

Avlod ijtimoiy materiya, ijtimoiy organizm sifatida yaxlit boʻlib, bu yaxlitlik oʻzining elementlari 

boʻlgan toʻrt-beshta oʻzaro bogʻlangan lokal avlodlarning generasion munosabatlari bilan ifodalangan. 

Ijtimoiy avlod – bu 20-25 yoshdagi zamonaviy avlodning oʻrtacha umr koʻrishi hisoblanganda kamida toʻrt 

generatsion avlodning integratsiyasi mahsulidir. Oʻz navbatida, generatsion avlodlar biologik kelib chiqishi 

fakti bilan oʻzaro bogʻliq va shu tariqa oʻzaro bir-birini toʻldirib turadi. M.Postnikov, ota-ona faqat bolaning 

tugʻilishida oʻzini namoyon qilishi mumkinligini ta’kidlaydi, ya’ni ota oʻgʻlida, otasining otasi oʻzining otasida 

va hokazo. Biologik kelib chiqish – ijtimoiy oʻzaro bogʻliqlik va bir-birini toʻldirish aktidir, chunki darhol 

oʻzaro bogʻliqlik munosabatlari paydo boʻladi: ota-ona avlodining kelajagi yosh avlod kelajagiga bogʻliq va 

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

93 

aksincha. Generatsion avlodlarning har biri ijtimoiy avlod xususiyatlarini faqat ijtimoiy oʻzaro bogʻliqliklar 

va munosabatlar chegarasidagina qoʻlga kiritishi mumkin. Aks holda, agar u boshqa doimiy qayta tiklanadigan 

generatsion avlodlar bilan oʻzaro bogʻliq boʻlmasa va bir-birini toʻldirmasa, u boshqa xususiyatlarga ega 

boʻladi va boshqa narsaga aylanadi. 

Xulosa. Shunday qilib, zamonaviy ijtimoiy vaziyat pedagogik amaliyotdan bola shaxsini shakllantirib, 

uni ijtimoiy avlodning yagona namoyon boʻlishi sifatida shakllantirishni talab qiladi. 

Bir generatsion avlod misolida bir avlodni oʻrganish uni faqat ma’lum sifatlar, xususiyatlar, belgilar, 

vaziyatlar va oʻzaro munosabatlarda tavsiflaydi. Biroq, ijtimoiy avlodni faqat bitta (hatto qayta-qayta oʻrganib 

ham) avlodning xususiyatlarini oʻrganish orqali tushunish mumkin emas, chunki obyektni koʻp qirrali ta’riflar 

majmui sifatida ajratilgan shaklda ifodalash yetarli emas. Avlodga xos boʻlgan ijtimoiy funksiyalardan biri 

oʻzaro ta’sir boʻlib, u turli xil oʻzaro toʻldiruvchi, oʻzaro qarama-qarshi va oʻzaro zid shakllarga, mazmunga, 

madaniy namunalarga, ma’nolarga, ramzlarga va belgilarga ega boʻladi.  
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Oʻzbekiston milliy universiteti dotsenti 

 

OʻSMIRLAR JAMOASIDA AUTSAYDERLAR PAYDO BOʻLISHINING PSIXOLOGIK 

OMILLARI 
 

Ushbu maqolada oʻsmirlar jamoasida vujudga keladigan autsayderlik fenomeni tahlil qilingan. 

Autsayderlikning olimlar tomonidan oʻrganilishi, autsayderlik fenomeniga berilgan psixologik ta’riflar tahlil 

qilingan. Oʻsmirlar jamoasida uchta fenomen: liderlik, oʻrta qatlam va autsayderlikning psixologik jihatlari 

tahlil etilgan. Kichik oʻsmirlik va katta oʻsmirlik davridagi autsayderlarning qiyosiy tahlili keltirilgan. 

Kalit soʻzlar: lider, autsayder, ijtimoiy guruh, emotsional zoʻriqish, oʻsmirlar, maktab jamoasi, 

norasmiy guruhlar.  

В данной статье анализируется феномен аутсайдера в подростковом коллективе. В ходе 

исследования аутсайдера учеными были проанализированы психологические определения феномена 

аутсайдера. В подростковых группах выделены три психологических феномена: лидерства, среднего 

звена и аутсайдеров. Представлен сравнительный анализ аутсайдеров младшего и старшего 

подросткового возраста. 

Ключевые слова: лидер, аутсайдер, социальная группа, эмоциональное напряжение, подростки, 

школьный коллектив, неформальные группы. 

This article analyzes the outsider phenomenon in the teenage collective. In the course of the study of 

outsider phenomenon, the psychological definitions of the outsider phenomenon are analyzed by scientists. In 

teenage collectives, three psychological phenomena are distinguished: leadership, middle layer and outsiders. 

A comparative analysis of younger and older teenage outsiders is presented. 

Key words: leader, outsider, social group, emotional stress, teenagers, school staff, informal groups. 

 

Kirish. Vatanimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlarning intensiv ravishda oʻzgarishi insonlar 

yashash sharoitining tubdan oʻzgarishiga sabab boʻlmoqda. Ijtimoiy muammolarning paydo boʻlishi, ya’ni 

hayot darajasining pasayishi ish oʻrinlarini yoʻqotish yoki kasbiy faoliyatni oʻzgartirish ijtimoiy inqirozlarning 

vujudga keltirmoqda. Aynan shu salbiy omillar bilan bogʻliq boʻlgan vaziyatlar psixoemotsional 

zoʻriqishlarning oshishi, xavotirlanish, hayotdan qoniqmaslik, ertangi kunga umidsizlik, agressivlik, 

depressiya, suisidal xulq namoyon boʻlishiga olib kelmoqda. Ushbu psixologik jihatlar ichkilikbozlik va 

narkomaniya (J.G.Ageeva, N.P. Abaskalova, N.A. Boxan, M. Vaytxed, A.V. Gnezdilov, Y.V.Zaikina, G.V. 

Zalevskiy, O.K. Kopina, T.D. Marsinkovskaya, V.Y. Semke, Y.A. Suslova va boshqalar) kabi illatlarning avj 

olishiga sabab boʻlmoqda. Aynan shunday ijtimoiy guruhlar jamiyatda autsayderlar qatlamini tashkil qiladi. 

Asosiy qism. Oʻzbekiston va jahon psixologiyasida liderlik muammosi alohida e’tibor berilgan va 

oʻrganilayotgan mavzular sirasiga kiradi. Bu fenomenning juda koʻp jabhalari oʻrganilgan. Masalan: shaxsiy 

liderlik sifatlari, liderlik faoliyati, liderning qobiliyati va h.k. Biroq R.L.Krichevskiyning fikriga koʻra “liderlik 

tizimi haqida gap ketganda nafaqat liderlarni, balki unga qarama-qarshi boʻlgan autsayderlarni ham oʻrganish 

maqsadga muvofiqdir”. Agar liderning oʻrni eng yuqori darajada boʻlsa, autsayder darajasi eng past tabaqani 

tashkil etadi. Autsayderlarni oʻrganishga qaratilgan tadqiqotlar psixologiya fanida juda kamdir.  

Oʻzbekistonda autsayderlarni oʻrganish boʻyicha tadqiqotlar mavjud emas, ehtimol bu fenomen unga 

qarama-qarshi boʻlgan liderlik fenomenichalik yuqori koʻrsatkichlarni namoyon qilmagani boʻlishi mumkin. 

Bizningcha, autsayderlik muammosi alohida tadqiq qilishni talab qiladigan muammolardan biri sanaladi. 

Autsayder bu ijtimoiy guruhdagi eng kam ahamiyatli boʻlgan inson hisoblanadi. Bu soʻz inglizchadan olingan 

boʻlib “begona” degan ma’noni anglatadi. Psixologiyada autsayderlar muhim ahamiyat kasb etadi, chunki 

ularsiz liderlik hodisasini iniq ilgʻab olish qiyin boʻlgan boʻlar edi. Agar guruhdagi eng omadsiz inson 

yoʻqolsa, uning oʻrnini albatta boshqasi toʻldiradi, masalan, notanish yoki guruh uchun “keraksiz” boʻlgan 

inson. Demak, har bir inson guruh uchun autsayder yoki liderga aylanishi mumkin.  

Autsayderlar guruhda eng past ijtimoiy mavqega ega boʻlib, ular ba’zi bir oʻziga xos xislatlarga 

egadirlar. Autsayderlik muammosi oʻsmirlik yosh davri uchun juda muhim ahamiyatga ega boʻlib, bu – oʻsmir 

shaxsining rivojlanishida muhim omil boʻlib hisoblanadi. Masalan, M.E.Sachkova tadqiqotlarining 

koʻrsatishicha, autsayderlar oʻz mavqelarni boʻrttirib koʻrsatar ekanlar. Muallifning fikricha, oʻzini eng past 

darajada koʻrmaslik uchun psixologik himoya mexanizmlardan biri ishga tushar ekan. Bundan tashqari, bu 

oʻsmir shaxsining hayotdan qoniqqanlik darajasiga, oʻzini oʻzi namoyon qilishiga ta’sir koʻrsatar ekan. Lider 

autsayderdan koʻra koʻproq imkoniyatlarga ega boʻlsa hamki oʻsmirlik nuqtai nazaridan tahlil qilinganda lider 

boʻlish deyarli muhim emas, balki autsayder boʻlmaslik ancha muhimroq hisoblanar ekan.  
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Oʻrta mavqedagi oʻquvchilarning oʻzlarini namoyon qilishlari ularning oʻzlarini qoniqtiradi va bu 

mavqe ular uchun eng maqbuli hisoblanar ekan. Autsayderlar esa har doim yakkalanib qolishadi va bunday 

holatlar albatta oʻsmirlarda xavotirlanish darajasining oshishiga, oʻzini oʻzi baholashning pasayishiga olib 

keladi. Shu sababli ham autsayderlar fenomeni diqqat bilan oʻrganilishi kerak boʻlgan mavzular sirasiga kiradi. 

Biroq shuni ham ta’kidlash lozimki, bir oʻsmir turli xil jamoalarda har xil ijtimoiy mavqega ega boʻlishi ham 

mumkin. Maktab jamoasida autsayder hisoblangan oʻsmir, boshqa bir norasmiy oʻsmirlar guruhida lider 

boʻlishi mumkin. Aynan maktab jamoasi oʻsmir hayotida muhim oʻrin tutadi, chunki ular vaqtlarining asosiy 

qismini maktabda oʻtkazadilar. O.V.Vaskovaning fikricha, “oʻz mavqeining pastligi sababni izlaayotgan 

oʻsmir albatta maktabni bahona qilib keltiradi. Bu Men-konsensiyasining muhimligini koʻrsatadi”. 

Bizningcha, autsayderlarning oʻziga xos psixologik jihatlari juda muhim hisoblanadi va autsayderlar tadqiqot 

natijalari liderlarniki bilan emas, balki oʻrta qatlamdagi oʻquvchilarning ma’lumotlari bilan qiyosiy tahlili 

etilsa, maqsadga muvofiq boʻlardi. 

Muhokamalar va natijalar. Har qanday ijtimoiy guruh oʻzining autsayderi, oʻrta qatlami va lideriga 

egadir. Autsayderlar rolida bir nechta insonlar boʻlishi mumkin, maktabdagi sinflarda koʻpchilik oʻquvchilar 

sinfning boshqa a’zolariga oʻxshamaganliklari uchun ham “autsayder”lar guruhiga qoʻshib qoʻyish holatlari 

uchrab turadi.  

Autsayderlar faqat maktab sharoitida emas, balki ish faoliyatida ham namoyon boʻlishi mumkin. 

Guruhdan chetlatilganlar turli xil sabablar asosida, ya’ni boshqalarga oʻxshamagan qobiliyatlari bilan ajralib 

turishlari mumkin, masalan, oʻta aqlli, oʻta chiroyli, hech kim bermagan savollarni bera oladigan va boshqalar.  

Oʻsmirlik davridagi fiziologik va psixologik oʻzgarishlar ham ularda turli xil psixologik muammolar 

kelib chiqishiga asosi boʻlishi mumkin. Emotsional holatlar ayniqsa autsayderlarda kuchli his-tuygʻuning 

namoyon boʻlishida, ya’ni xursandchilik, tushkunlik, gʻazablanish kabi holatlarda koʻproq kuzatilishi mumkin.  

Oʻsmirlik bolalikdan kattalikka oʻtish davri boʻlib, bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik 

taraqqiyoti juda ham tezlashadi. Bu davrda hayotdagi turli narsalarga, yangiliklarga qiziqish ortadi, xarakter 

xususiyatlari shakllanadi, oʻsmirlarning ma’naviy dunyosi boyiydi va turli-tuman ichki ziddiyatlar avj olishi 

asosiy e’tiborni tortadi.  

Oʻsmirlik davrida ichki erkinlikning oʻsishi bilan bir qatorda oʻz-oʻzini anglash jarayonlari, mustaqil 

xatti-harakatlarga moyillik shakllanib, katta sifat oʻzgarishlari yuz beradi. Bunday oʻzgarishlarning yuzaga 

kelishida irodaning ahamiyati katta. Iroda oliy psixik funksiya sifatida oʻsmirning erkin harakat qilish quroli, 

shaxs rivojlanishining magistral chizigʻi boʻlib hisoblanadi. Bu davrda oʻzga kishilarning ichki dunyosiga 

ortiqcha qiziqish bilan qarash va oʻz xatti-harakatlarini mustaqil tahlil qilish, oʻz-oʻzini tarbiyalash 

elementlarining yuzaga kelishi mana shu bosqichdagi oʻsmirlar hayotiga xos xususiyatlardir. Oʻsmirlik 

yoshining mazmun-mohiyati shundan iboratki, oʻsmir birmuncha faolroq ijtimoiy muhitga nisbatan yopiq va 

bolalik chogʻida vujudga kelgan eski munosabatlarni buzib, yangi shu muhit uchun kurasha boshlaydi. Har bir 

oʻsmir muvafaqqiyatli ishlar bilan tevarak-atrofdagi odamlar oʻrtasida oʻz shaxsini tasdiqlashga intiladi.  

Oʻsmirlar nihoyatda taqlidchan boʻlib, ularda hali aniq bir fikr, dunyoqarash shakllanmagan boʻladi. 

Ular tashqi ta’sirlarga va hissiyotlarga beriluvchan boʻladilar. Shu sababli, koʻpincha jamiyatda autsayder 

oʻsmirlar auditoriyasi kengaya boradi. Asosan guruhdan ajratib chiqarilgan shaxsni (autsayder)ni uni xarakter 

xususiyati, temperamenti, dunyoqarashining torligi, qoʻrqoqligi liderlik qobilyatining yoʻqligi va shu kabi 

koʻplab sabablar tufayli namoyon boʻladi. Oʻsmirlar dunyoqarashlari bilan bogʻliq boʻlgan masalalar bilan 

qiziqa boshlaydilar, chunki ular xilma-xil intellektual va axloqiy his-tuygʻularning oʻsishi uchun manba boʻlib 

xizmat qiladi. Autsayderlarda hayol shiddat bilan oʻsadi, ular fantaziya olamiga boy boʻladilar. His-

tuygʻularning oʻzi hayolning oʻsishiga yordam beradi va hayolning oʻzi ham turli-tuman emotsional 

kechinmalarning manbai boʻlib xizmat qiladi.  

Autsayderlar uchun eng yoqimsiz vaziyat jamoa va oʻrtoqlariga qoʻshila olmaslik, ular bilan bir xil fikr 

yurita olmaslik, dunyoqarashning farqli boʻlishidir. Oʻzaro qiziqishlar, atrof-olamni, bir-birlarini, oʻzlarini 

anglashlari va tushunishlari oʻsmirlar uchun juda qadrlidir. Bu davrda oʻsmirlar oʻz sirlarini endi ota-onasiga 

emas, balki tengdoshlariga koʻproq ishonadigan payt boʻladi. Ammo autsayder oʻsmirlarda bunday intilishlar 

namoyon boʻlmaydi, doʻstlari mavjud boʻlmaydi, ularning xohish-istaklari amalga oshmagani sababli katta 

inqiroz vujudga kelib, shaxslararo munosabatlarga boʻlgan ehtiyojlarining oʻrni boʻm-boʻsh boʻlib qolaveradi.  

Autsayderning oʻz kuchiga toʻla ishonmasligi uni butun vositalar bilan shunchaki oʻzini katta kishi 

boʻlib qolganligini ta’kidlashga majbur qilibgina qolmay, shu bilan birga, bu tuygʻuni yetarli baholay olmaslik 

holatini ham vujudga keltiradi. Bu oʻz navbatida atrofidagilarga qoʻpol munosabatda boʻlish, agressivlik 

hamda ota-onalar bilan oʻqituvchilarning maslahat va talablarini nazarga ilmaslik kabi xulq atvor alomatlarini 

ham keltirib chiqaradi. Oltinchi sinf muammolariga bagʻishlangan bir tadqiqotda shu yoshdagi bolalarning 

xulq-atvor xususiyatlari va turli xil fanlar boʻyicha oʻzlashtirishning pasayishi bilan bogʻliq boʻlgan 

muammolarning oʻsib borishi quyidagicha namoyon boʻlgan: oltinchi sinf oʻquvchilari toʻrtinchi sinfga 
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nisbatan 6 marta koʻproq qaysarlik qilishlari, 10 marta koʻproq oʻqituvchilarga qarshilik koʻrsatishlari, 7 marta 

koʻproq boshqalar irodasiga toʻsqinlik qilishlari, 9 marta koʻproq boshqalarning kamchiliklariga e’tibor 

berishlari, 5 marta koʻproq faqat oʻz xohish-istaklariga boʻysunishlari va nihoyat, 42 marta koʻproq oʻz xatti-

harakatlarining motivlariga ega boʻlmasliklari aniqlangan (A.P.Krakovskiy, 1970). 

Oʻsmirlik davrida koʻpincha gapga kirmaslik, oʻjarlik, tajanglik, oʻz kamchiliklarini tan olmaslik, 

urishqoqlik kabi salbiy xususiyatlar xosdir. Oʻsmirlar bu davrda chekish hamda spirtli ichimliklarga qiziqib 

qolishlari ham mumkin. Oʻsmir katta odam, shuningdek, chekuvchi, ichuvchi singari yangi rollarda oʻzini 

noqulay his qiladi. Aynan oʻsmirlik davridan boshlab bolalar hayotiy, ilmiy, badiiy bilimlarini kengaytirishga 

alohida ehtiyoj sezadilar va uni qondirishga harakat qiladilar. 

Shaxslararo munosabatlarning bunday saviyasida oʻsmir oʻz yaqinlarining mehrini, uni tushunishlarini 

istaydi, oʻziga hamroh qidiradi. Guruh boʻlib muayyan faoliyatni amalga oshirish oʻsmirning ijtimoiylashuvi 

uchun zarur boʻlgan koʻnikma va malakalarni shakllantirishga, ya’ni jamoadagi tartib-intizomga rioya qilish, 

jamoada oʻz xulqini anglash, oʻz burchi va vazifalarini sidqidildan bajarish, jamiyat manfaatlarini oʻz 

manfaatlaridan ustun qoʻyish kabi fazilatlarning tarkib topishiga yordam beradi.  

Shaxsning autsayderlar guruhiga mansubligini aniqlash mezonlari orasida ikkita yondashuv mavjud. 

Birinchidan, hayot sifatiga subyektiv yondashuvlar, qadr-qimmatga boʻlgan munosabat va tajribani, 

ikkinchidan esa obyektiv (oziq-ovqat, uy-joy, ta’lim kabi) tarkibiy qismlarni hisobga olishga qaratilgan. 

Koʻpincha tadqiqotchilar quyidagi mezonlar roʻyxatini keltiradilar: hayot sifati, ish qobiliyati, kam daromad 

keltiradigan mol-mulkka egalik qilish, ta’lim, kasb-kor, shuningdek, turmush tarzi koʻrsatkichlari orasida 

daromad va xarajatlar strategiyasi, vaqt sarflash, uysizlik. 

Oʻsmirlik davrida autsayderlar oʻrta darajadagi sinaluvchilardan keskin ajralib turadilar. Oʻsmirlikning 

turli yosh davrlarida boʻlgan autsayderlar oʻziga xos boʻlgan alohida xususiyatlarga egadirlar.  

Xulosa. Kichik oʻsmirlik yoshidagi autsayderlar uchun yuqori darajadagi mustaqillik va past darajadagi 

guruhga tobelik xos boʻlib, ular odatda guruh tomonidan qoʻllab-quvvatlanishga muhtoj boʻlmaydilar. Ularda 

oʻzaro ishonch tuygʻusi past darajada shakllangan boʻlib, boshqalarning his-tuygʻularini tushuna olmaslik 

xislati ham mavjud boʻladi.  

Oʻsmirlik davrining yuqori bosqichida esa autsayderlarga yuqori darajadagi emotsional qat’iylik, oʻziga 

ishonch xos boʻladi. Bundan tashqari, ulardagi yuqori darajadagi qoʻzgʻaluvchanlik reaktivlikni keltirib 

chiqarishi mumkin.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ДЕВУШЕК СТУДЕНТОВК 

СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  
 

В статье рассмотрены вопросы создания семьи молодежи в современном обществе и о месте 

женщины в браке. Поднимается проблемы и задачиобщества в укрепления семьи и ее значение в 

жизни каждой личности. А также поднимается вопрос о том, что подготовка к браку должна 

продолжаться, кроме самой семьи, в учебных заведениях. Проблема подготовки к семье молодежи в 

студенческие годы является важной задачей широкого масштаба. Семья главный объект механизма 

общества. Этот факт обязывает семью быть прочной, компетентной в воспроизведению полезных 

в обществе и самой семье, людей. Для этого решением проблемы рассматривается использование 

наследие великих учёных-энциклопедистов о семейном воспитании в учебных заведениях в курсах 

Семейная педагогика. 

Ключевые слова:семья,молодежь, национальные традиции,общество, создание семьи, роль 

женщины в семье, социальный институт, кадры в сфере подготовки молодежи к семейной жизни, 

произведения о семейном воспитании учёных-энциклопедистов, просвещение, факторы семейных 

разногласий, последствия неблагополучных семей.  

Maqolada jamiyatda yoshlarning oila yaratishi va ayollarning turmushdagi oʻrni haqida soʻz boradi. 

Oilani mustahkamlashda jamiyatdagi muammolar va vazifalarni har bir shaxs hayotidagi ahamiyati 

koʻtariladi. Shuningdek, talabalarni oilaga tayyorlash ta’lim muassasalarida ham davom etishi maqsadga 

muvofiqligi aytib oʻtiladi. Talabalik yillarida yoshlarni oilaga tayyorlash muammosi keng miqyosdagi muhim 

vazifadir. U hayotning asosiy obyekti – insonni yaratadi. Bu haqiqat oilani jamiyatdagi va oilaga foydali 

odamlarni tarbiyalashda kuchli boʻlishga majbur qiladi. Buning uchun muammoni hal qilishda, oilaviy 

pedagogika kurslarida ta’lim muassasalarida buyuk olim-ensiklopedistlarning merosidan foydalangan holda 

oilaviy tarbiya masalalari koʻrib chiqiladi. 

Kalit soʻzlar: oila, yoshlar, milliy urf-odatlar, jamiyat, turmush qurish, ayollarning oiladagi oʻrni, 

ijtimoiy institut, yoshlarni oilaviy institutga tayyorlash sohasi kadrlari, ensiklopedik olimlarning oila tarbiyasi 

haqidagi kitoblari, oiladagi kelishmovchilik omillari, oilaviy nizolar oqibatlari. 

The article deals with the issues of creating a family for young people in modern society and the place 

of women in marriage. The problems and tasks of society in strengthening the family and its importance in the 

life of every person are raised. And also the question is raised that preparation for marriage should continue, 

except for the family itself, in educational institutions. The problem of preparing young people for a family 

during their student years is an important task on a large scale. It produces the main object of life - man. This 

fact obliges the family to be strong, competent in reproducing useful people in society and the family itself. 

For this, the solution to the problem is considered the use of the heritage of the great scientists-encyclopedists 

on family education in educational institutions in the courses Family Pedagogy 

Key words:family, youth, national traditions, society, family creation, the role of women in the family, 

social institution, personnel in the field of preparing young people for family life, works about family education 

by encyclopedic scholars, education, factors of family disagreements, the consequences of dysfunctional 

families. 

 

Понятие семья одно из самых древних значимых, изученных, но в то же время мало раскрытых 

социальных явлений человеческого общества.Семейные отношения остаются главной движущей 

силой в развитии общества. Являясь деталью огромного механизма, семья зачастую влияет на развитие 

событий в обществе, стране. Последние события в мире показали, насколько это соответствует к 

истине.  

Р.М.Рамазанова в своей работе считает что, подготовка молодежи к будущей семейной жизни 

является важной составной частью общей системы воспитания молодежи. Если еще совсем недавно 

считалось, что по достижении определенного возраста молодой человек уже готов к созданию семьи, 

то обусловленность изменений семьи культурной и исторической динамикой общественных 

отношений предполагает необходимость специальной подготовки молодых людей к семейной жизни. 

Социологические, педагогические, медико-психологические исследования (В.А.Балашов, 
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А.И.Савинов, 2007; З.Н.Алибекова, 2011 и др.) убеждают нас в том, что в готовности молодежи к 

созданию семьи должна быть задействована педагогическая и психологическая работа [7]. 

Семейная жизнь, вместе с открытием человеку возможности для счастья и личностного роста, 

предъявляет к нему и определенные требования. Среди факторов, которые определяют стабильность 

молодых семей, выделяется готовность молодежи к браку, что, по мнению Л.В.Карцевой, является 

системой социально-психологических установок личности, определяющей эмоциональное и 

психологическое отношение к ценностям супружества и в целом к образу жизни 

Значение роли женщины в семье имеет особое место. Женщина решает, как сформируется 

социальные, нравственные качества в обществе. На Востоке атмосфера в семье, ее благополучие в свою 

очередь во многом зависит от женщины, от ее выносливости. Семья в жизни каждой личности 

считается первой школой. Ведь не зря называют семью социальным институтом.Исходя из данных 

выражений, можно прийти к мнению, что намерение создать семью рассматривает предварительную, 

тщательную подготовку. Семья, на чету членов которой столько обязанностей, требует от своих 

будущих молодых членов наличие определенных человеческих качеств. Ведь именно в семье решается 

дальнейшая судьба каждой личности. Такой ход событий даст определенно считать семью объектом 

научного, профессионального изучения. Подготовка молодежи к семье на каждом этапе жизни 

обязывает образовательные учреждения серьезно заниматься эволюциейэтой стороны человеческой 

натуры, то есть поведение в среде семьи. Педагогика, как научная дисциплина, в решении этой 

проблемы стоит в главных рядах учебных дисциплин. Высшие учебные заведения принимает к себе 

молодых людей того возраста, в котором главный вопрос жизни требует решения проблемы создании 

семьи. Проблема подготовки молодежи длясоздании семьи и профессиональная подготовка к этому 

событию становится более значимыми задачами общества. Как социальный институт семья должна 

обеспечивать здоровой атмосферой будущего поколения. Человек становясь личностью, взрослой и 

независимой, должен быть компетентным к дальнейшей полезной не только для себя, но и для 

общества, деятельности. Для этого необходим и незаменим роль и участие в семейном воспитании не 

только родителей, родственников,но и педагогов. Традиции являются важными стимулами укрепления 

семьи. Они соединяют, укрепляют семейные взаимоотношения. В узбекских семьях веками сложились 

много добрых народных традиций, имеющие огромное воспитательное значение, основанное на 

взаимоуважении, любви, верности, соблюдения национальных культурных традиции и обычаев[6]. 

Молодежь должна быть воспитана на благородных традициях. Но надо отметить глобальность 

информирования в современном мире и влияния извне разных чуждых представлениях о семейном 

взаимоотношении пар, массовой культуры, сделают семью хрупким к ударам судьбы. Чтобы избежать 

от плачевного исхода, как многочисленные разводы, рост безнадзорного и беспризорных детей из-за 

этих разводов, множественного количества отказывающих от детей семейных пар, снижение 

рождаемости, увеличения детей-подростков наркоманов, алкоголиков, несовершеннолетних 

преступников, надо дать необходимые знания и настроить на нужную позицию молодого поколения, 

которое находится в период вступления в брак. Молодежь постиндустриального поколения более 

восприимчив к внешним изменениям в обществе. После переживания идеологического вакуума в 90-

ые годы, нынче у молодежи представление о жизни и семье отличается. Либерализация общества 

коснулась мировоззрение молодого поколения. Надо отметить, что молодежь идет в ногу с временем. 

Приспособляемость человека к внешним условиям заставляет людей меняться и менять жизненные 

позиции. Как говорит писательница Е. Котова, для тех, кто считает, что молодежь не та пошла, истекло 

их время. Сложные условия ломки прежних ценностей и создание новых требует бдительности, чтобы 

не пошли ошибки в воспитании детей, дефицит нравственных устоев [2]. 

Еще одним важным фактором в формировании семейных ценностей у молодежи является 

многонациональность среды и билингвизм образования. В современном мире нет стран, где не было 

бы представителей другой национальности. Человек социальное существо и поэтому непосредственно 

у нас происходит контакт с представителем иной национальности. Если во многих европейских 

странах многоязычие, национальная пестрота не слишком ярко выражена в сознании населения то, для 

региона Средней Азии с известным прошлом, где два разных менталитета, в качестве громадного 

количества населения и плюс многонациональность привели к данному выводу. Для региона Средней 

Азии, в частности в Узбекистане, эта тенденция существует. Билингвизм в учебе тоже играет главную 

роль в жизни учащихся. В классах с русским и узбекским языком обучения контингент состоит именно 

из этих двух национальностей. Это приводить к своеобразности в формировании мышления учащихся-

девочек.  

Это все требует целенаправленную работу для поддержки, подготовки молодежи к семейной 

жизни, формированию современной образцовой семьи, укреплению ее духовно-нравственных устоев 
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и традиционных семейных ценностей, учитывая все сложности вышеупомянутых факторов в силу 

того, что остается на низком уровне результативность мер по предупреждению ранних браков, 

конфликтных ситуаций в семьях и разводов. Президент Республики Узбекистан в своем указе “О мерах 

по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института 

семьи” (УП-5325 02.02.2018) подчеркиваето наличии ряда системных проблем и недостатков, 

препятствующих созданию эффективных механизмов по всесторонней поддержке женщин, 

организации целевой работы с ними, укреплению и оздоровлению духовно-нравственной среды в 

семьях.Социальная активность женщины всегда оценивается нашим обществом как показатель 

высокого почтения женщины. Проблемы, которые тормозят активность прекрасного пола в кипучей 

жизни общества следующие: 

1. Главное из них отсутствие адресной поддержки женщин, нуждающихся в помощи и тяжелом 

социальном положении, не налажена практика индивидуальной работы с нетрудоустроенными и 

социально пассивными женщинами.  

2. Следующей проблемой является отсутствие целенаправленной работы по подготовке 

молодежи к семейной жизни, формированию современной образцовой семьи, укреплению ее духовно-

нравственных устоев и традиционных семейных ценностей, остается на низком уровне 

результативность мер по предупреждению ранних браков, конфликтных ситуаций в семьях и разводов. 

Научно-практический центр “Оила” не способствует эффективному выполнению возложенных на него 

задач по изучению проблем семьи и выработке практичных, научно обоснованных предложений по их 

устранению. 

3. Не организована работа по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

подготовки молодежи к семейной жизни, укрепления семьи, предупреждения конфликтных ситуаций 

и разводов [1] 

Из выше перечисленных можно сделать вывод, что углубленная теоритическая и практическая 

разработка по подготовке студентов к семейным отношениям в вузе является одним из актуальных 

проблем современности, которая требует тщательного исследования. Недостаточность необходимых 

ресурсов и специализированных кадров в этой сфере приводит к серьезным последствиям [4] 

Совершенствование педагогических основ подготовки студенческой молодежи к восточным 

семейным отношениям предусматривает усовершенствование методик преподавания и преподааемого 

материала. Последние годы исследования показывают, что произведение великих ученых-

энциклопедистов имеют богатый духовный материал именно в сфере формирования семейных 

ценностей и отношений.  

Исходя из того мнения, что само понятие ценность, совокупность духовно-воспитательных 

качеств, и все качества, означающие общечеловеческие ценности, возникли в дрейнейшие времена. 

Эти понятия получают филигровку именно в течение тысячилетий. Вот поэтому в источниках, 

созданных в Средние века в духовном наследии народов Востока, особое внимание уделяется 

воспитанию на основе исламских ценностей и традиций. На основе этих ценностей формируется 

главные качества истинного человека, который имеет здоровые отношения в семье, так как критерий 

благополучности в социальной среде определяется именно благополучием семьи. Семейные цености 

подробно раскрываются в произведениях ученых-энциклопедистов восточного реннесанса. Ибн Сина 

считает, что “знания – должны быть украшены хорошими манерами”, одно за другим знания также 

являются ценностью, по мнению Фараби, Ибн Сина говорит о двух благословениях в человеческой 

жизни: “величайшее благословение для человека в мире, если одно-мир, то другое- здоровье”. В своем 

произведении “Талхизу Навомис” (сущность закономерности Афлотуна) рассказывает о достоинствах 

философии в развитии личности: “Гражданы благополучного города должны быть самыми 

счастливыми послушатся законов и усовершенствовать закономерности”. Семейные отношения, их 

развитие имеет глубокий корень. В устном и письменном народном творчестве отражается эта вековая 

мудрость. 

Радуется душа родителя, 

Если ребенок послушный. 

Жавхар Заминдар, 

После утренного поклонения, 

Навещай свою мать (Руштий). 

На Восиоке всегда уделялось большое внимание матери. Послушный ребеноко это вовсе 

непресмыкающий перед всеми, а споскойный и добродушный.  

Семья, методы и способы воспитания семьи изложены в письменных трудах таких авторов как 

Кайковус “Кабуснаме”, “Саадатнаме”, у Захриддина Бабура “Бабурнаме”, в поизведениях, которые без 
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автора “Тути шахнаме”, “Адабнаме” и другие. В этих произведениях проблемы семейного воспитания 

научно-теоретически, практически рассмотрены. Ученые энциклопедисты часто обращались к 

проблемам семейного воспитания: важность семьи в жизни общества и нации, культуры и 

просвещения оценивалась высоко. В воспитании ребенка они уделяли большое внимание в правильной 

организации времени ребенка. Ибн Сина в своем произведении “Тадбир Ал-Манозил” поднимает 

вопросы семейного воспитания. В этом произведении автор говорит о задачах родителей в воспитании 

ребенка. Останавливаясь в задачах и обязанностях перед ребенком, ученый особо выделяет 

собственный пример родителя в воспитании ребенка, привывании любви к труду. В главе “Прекрасные 

качества женщин” автор особо подчеркивает мудрость, смирённость, дальновидность восточной 

женщины. Учёный считает, что женщина во всем и везде должна быть рядом с мужчиной и 

поддерживать мужа в воспитании детей. В известном труде “Каноны врачебной науки” автор снова 

поднимает вопросы семейного воспитания, в основном роль женщин в нем и советует молодым 

матерям, которые вкармливают грудного ребенка, не гневаться, ругаться, переживать. В семье должна 

быть гармония в между мужем и женой. И в взаимоотношении, они должны согласоваться в 

распределении ролей. Можно сделать вывод, что учёный был большим педагогом [3]. Видный 

политический деятель и поэт начала XIV века А. Навои тоже обращается к семье, к положении женщин 

в обществе. Поэта волнует положение в обществе женщин.  

Большое внимание выделяется семейной этике. Главным образом сам родитель должен быть 

примером для своего дитя в культуре речи, в поведении, в общении и в обществе. Искренность, 

непосредственность, открытость должны быть главными критериями. Главный способ в укрепелении 

внутреннего стержена ученый считает религиозное воспитание. Ибн Сина во многих трудах поднимает 

вопрос семьи.  

Юсуф Хос Ходжиб в труде “Кутадгу билиг” особо обращает внимание на бытовые проблемы в 

семье. Он подробно описывает женитьбу и дальнейшую жизнь молодых вплоть до воспитаниядетей 

[5]. Автор подчеркивает, что в дальнейшем, чтобы судить о родителях, общество обращает внимание 

на воспитании детей. Еще один учёный и правитель конца Восточного ренессансаМирзо Улугбек 

считает главным фактором в воспитании и в формировании семейных представлений детей - 

обстановку. Здоровая обстановка всему ключ.  

Еще один деятель культуры Ахмад Дониш (конец ХIХ началоХХ вв) тщательно анализировал 

семейные отношение, воспитание через философскую, политическую призму. В его таких трудах, как 

“Наводирулвакое”, “Политический трактат”, “Завещание детям” рассказывается о жизненных 

ситуациях, где формируются семейные ценности: “Отец в жизни ребенка играет большую роль. Отец 

должен заниматься воспитанием ребенка. Если ребенок не послушный, то отцу стоит серьезно 

заниматься его воспитанием”. Дониш соединяет личные интересы с общественными. И человек должен 

развиваться и работать над собою так, чтобы совершенствовалось в развитии и в семье, и в обществе, 

и как личность. Скопление богатства не должно быть главной целью родителей ребенка.Дониш 

отмечает важность окружения человека. Советует не дружиться с людьми, чьи намерения нечисты, 

богатых родственников навещать нечасто, бедных родственников поддерживать периодически[3]. 

Автор глубоко понимает гармонию отношений не только в узком, но и в широком смысле. Следует 

сделать вывод о том, что труды рассмотренных авторов должны быть включены в программу учебных 

дисциплин, в частности Семейной педагогике так, как морально психологическая зрелость является 

главным фактором в создании крепкой семьи. Данная зрелость достигается путем просвещения 

молодежи.  
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К ВОПРОСУ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ С ВНЕДРЕНИЕМ 

МЕТОД ПРОЕКТА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания в условиях 
дистанционного оброзования. Подчеркивается важность роли духовно-нравственного воспитания, 
его актуальность на данном историческом этапе. Проведен краткий анализ реализации духовно-
нравственного воспитания в Самаркандском Государственном медицинском вузе. Раскрывается 
значение базовых национальных ценностей в воспитании духовно-нравственной личности. 
Подчеркивается важность роли социального института в процессе формирования личности 
студентов.  

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, нравственность, духовность, СамМИ, 
воспитание. 

The article deals with the problems of spiritual and moral education in the conditions of distance 
education. The importance of the role of spiritual and moral education, its relevance at this historical stage is 
emphasized. A brief analysis of the implementation of spiritual and moral education in the Samarkand State 
Medical University is carried out. The significance of basic national values in the upbringing of a spiritual 
and moral personality is revealed. The importance of the role of a social institution in the process of forming 
the personality of students is emphasized. 

Key words: spiritual and moral education, morality, spirituality, SamMI, education. 
 

Введения. Рассматривая сегодняшнюю систему образования с точки зрения условий для 
самосовершенствования, личностного роста и развития студентовследуетподчеркнуть, точто она 
требует целенаправленного воздействия в области воспитания, приобщения студента к духовно-
нравственным ценностям, организации поиска в решении вопросов духовно-нравственного 
воспитания. 

Древняя идеология пронизана мыслями духовно-нравственного воспитания также сопряжена 
со именованием Аристотеля (384-322 гг. до н.э.), что заявлял об потребности нравственного 
воспитания студентов посредством упражнений во хороших действиях. 

Как справедливо считал Платон (427-347 гг. до н.э.), первоочередной задачей педагогики 
является передача следующим поколениям основ достоинство и укрепление тем самым разумной части 
души. Сократ (ок. 469-399 гг. до н.э.) занимался вопросамикасающимися нравственных добродетелей 
и выделял в философии практическую часть как благие поступки и мудрость. А мудрость и есть 
добродетель, то есть знание о добре, которое побуждает к благим поступкам и удерживает от дурных. 
По утверждению Демокрита (460-370 гг. до н.э.), нравственный человек должен быть мужественным, 
господствовать над собственными страстями, стремиться к добру, не предаваться праздности, 
легкомысленному образу жизни, стремиться к гармоничности и умеренности своих желаний, 
сообразуя их с реальными возможностями [1]. 

Взгляды философов античности объединены общей идеей о том, что понимание человеческой 
природы немыслимо без понимания норм и ценностей человеческой жизни, связывая все аспекты 
развития личности, прежде всего, с духовно-нравственным образованием. 

На сегодняшний день перед нами стоит самая главная проблема, касающаяся духовно-
нравственного образования педагогов, которые впоследствии будут осуществлять духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Одним из путей решения данной проблемы является осознание сущности духовно-
нравственного воспитания как совместного восхождения педагога и воспитанника к обозначенному 
ими идеалу, освоение будущими педагогами методов и форм духовно-нравственного воспитания как 
специфической сферы воспитательной работы. Такое понимание предполагает изменение не только 
обучающихся, но и самого воспитателя. Педагог ведет не только ученика по пути духовного 
совершенствования, но и сам следует по этому пути. Важной задачей на этом пути является указание 
возможных вариантов движения к вершинам нравственности. Одной из насущных проблем также 
является стимулирование духовно-нравственного саморазвития ученика, его духовные поиски в сфере 
взаимодействия с окружающим миром, абсолютными ценностями, самим собой. Обозначенный поиск 
может оказаться (и на практике зачастую оказывается) совсем не таким, как изначально 
предполагалось. 
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Духовно-нравственное воспитание - это процесс содействия восхождению студентов к 
нравственному идеалу через развитие у них: 

 - нравственных ценностей (гуманистических, интеллектуальных, социальных, эстетических, 
профессиональных), 

- пробуждение и развитие нравственных чувств (стыда, благодарности, долга, веры, уважения, 
справедливости, сострадания); 

- становление нравственной воли (способности к служению добру и противостоянию злу, 
терпение и терпимость, готовности к преодолению жизненных испытаний и противостоянию 
соблазнам, стремление к духовному совершенствованию); 

 - побуждение к нравственному поведению (послушание, служение родине, соучастие и 
созидание доброго). 

Содержательная составляющая духовно-нравственного образования студентов, будущих 
педагогов, включает в себя гуманистические, интеллектуальные, социальные, эстетические, 
профессиональные ценности. 

Гуманистическими ценностями в педагогической деятельности являются: 
- детство как уникальный период человеческого развития, нацеленный на понимание 

окружающего мира; 
- ребенок как объект и субъект педагогических воздействий; 
- уникальность и индивидуальность личности, которая признает 
неповторимость каждого отдельно взятого человека во всем; 
- развитие ребенка, предопределяющее продуктивность всех видов 
деятельности. 
К интеллектуальным ценностям относятся: 
- знание основ профессии, истина, умение профессионально мыслить, находить важную 

информацию. 
Знание традиций и обычаев, семья, профессиональная корпоративность и др. являются 

социально значимыми ценностями будущих педагогов, тогда как красота, искусство, умение видеть во 
всем прекрасное становятся характерными проявлениями наличия эстетических ценностей. 

Принятие гуманистических ценностей профессиональной деятельности позволяет 
впоследствии говорить о сформированность профессионально значимых качеств личности будущих 
педагогов: любовь к воспитанникам, принятие и понимание позиции каждого ребенка, отзывчивость, 
эмпатийность, способность к сочувствию и желание содействовать, педагогический такт, 
ответственность за жизнь и здоровье, жизнелюбие и др. 

Обладание профессиональными ценностями, такими, как мир, ответственность, вера, свобода, 
милосердие, порядочность, верность, патриотизм, благодарность, справедливость, гуманизм, 
честность, доброта и др. позволит будущим педагогам выработать определенную тактику поведения и 
выстраивания отношений с воспитуемыми, выполнять свой профессиональный долг на высоком 
уровне. 

На основе анализа литературы по этике, психологии, философии нами были выделены 
следующие нравственные чувства: 

Стыд – это страх перед потерей уважения в глазах тех, перед кем человек уронил свое 
достоинство. 

Благодарность – это чувство признательности кому-нибудь за оказанные добро, внимание, 
услугу. 

Долг – это чувство нравственной ответственности за своѐ поведение перед окружающими 
людьми, обществом. 

Вера – чувство, тесно связанное с духовным миром личности, возникающее на основе 
определенной информации об объекте, выраженной в идеях или образах, сопровождающееся 
проявлением уверенности и рядом других чувств и служащее мотивом, стимулом, установкой и 
ориентиром человеческой деятельности. 

Уважение – позиция одного человека по отношению к другому, признание достоинств 
личности. 

Справедливость – это беспристрастное, соответствующее истине, отношение к кому– либо, 
чему– либо. 

Сострадание – сочувствие чужому страданию, участие, возбуждаемое горем, несчастьем 
другого человека. 

Становление нравственной воли предполагает диалог человека с сокровенными глубинами 
своей души, устремляющей его к добру, совершенствованию, что ведет к способности противостоять 
злу, при этом проявляется терпение и терпимость,  позволяющая преодолевать возникающие в жизни 
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проблемы и трудности и противостоять соблазнам. 
В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова, нравственность трактуется, с одной стороны, как 

«правила, определяющие поведение», а с другой – «как духовные и душевные качества, необходимые 
человеку в обществе» [3]. 

Побуждение к нравственному поведению предполагает послушание (беспрекословное 
подчинение,чьей либо воле; повиновение, покорность), служение Отечеству (осознание каждым 
человеком важности общественной солидарности и гражданского участия в деле 
духовнонравственного, экономического и социально-политического возрождения страны.), соучастие 
и соделание доброго. 

Опираясь на выводы, сделанные А.А. Бодалевым: «образование «сплава» познания, 
переживания и практического действия происходит лишь при хорошо скоординированных 
воздействиях на ум, чувства и волю человека» [2], можно констатировать, что духовно-нравственное 
воспитание должно охватывать все основные стороны личности – познавательную, эмоциональную и 
волевую. Нами были выделены базисные компоненты для оценки духовно-нравственного воспитания 
студентов: 

- мотивационно-ценностный; 
- когнитивно-содержательный; 
- деятельностно-творческий; 
- рефлексивно-оценочный; 
- субъектно-корректировочный. 
В практике работы мы пришли к заключению, что мотивационная часть не только выступает 

систематизирующим фактором деятельности, но и является основой личности. Важной стороной при 
этом является потребность будущего педагога в самореализации и самовыражении своего 
нравственного потенциала.  

Сегодня духовно-нравственное воспитание не может быть представлено отдельными 
занятиями в учебном процессе. Это должно быть четко структурированное обучение и воспитание 
студентов. Решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не в отдельно 
проведенных учебных часах, а в создании духовной атмосферы в учебном заведении, которая бы 
способствовала духовно-нравственному становлению студента, пробуждая в нем желание, проявлять 
нравственные чувства, отражающиеся в нравственном поведении. 

В связи  с внедрениемГосударственных образовательных  стандартови  развития 
информационно-коммуникационных технологий, весьма актуальным на современном этапе является 
реализация индивидуальных потребностей личности в области общего и профессионального 
образования, которая связана также и с социальным заказом в образовании,  осуществляющимся  через 
различные  формы обучения, в том числе и дистанционного.  

Это форма обучения в сочетании с  расширением областей применения  информационных 
технологий позволяет достаточно эффективно решать проблемы подготовки специалистов и его 
непрерывного образования на протяжении всей  жизни человека. Дистанционные формы  обучения 
имеют много плюсов, таких как  доступность, но и имеют ряд проблем,  которые приобретают 
значимость в массовой, а особенно в профессиональномВУЗе в условиях кардинальных изменений 
потребностей общества в различных  видах профессии и требования к выпускникам современного 
образовательного  учреждения. И, как известно, одно из  проблем это форма обучения является 
трудность развития духовно-нравственного составляющего личности. Дистанционном обучении, 
возможно, решить эту проблему через метод проектов, которые является модулем в дистанционного 
обучения. Завершающим этапом этого модуля как итоговая форма контроля  является «Проектная 
работа», котором отводится важное место в системе самостоятельной работе обучающихся всех 
уровней, в том числе и обучающихся курсов  повышения квалификации. Он обеспечивает развития 
проектных компетенций,  готовность обучающихся осуществлять  прикладной и проектно-
аналитический характер деятельности, ориентированной   достижением качества образования. В то 
время проектная работа лежит в основе формирования портфолии как учащегося, так истудента и 
преподавателя. При этом  обучающийся работает по максиму времени  самостоятельно, развивая у себя 
способность к самоорганизации и самоконтролю,  соединяя теоретическую и практическую  
составляющие.  Конечно, взгляд на этот метод всегда  был неоднозначный. Педагогически учебный 
проект может рассматриваться как одно из разновидностей учебных проектов, потому что он  
подразумевает свое цель создать интересный новый, авторский учебный продукт (разработки урока, 
пособие, комплект  учебных материалов, учебную презентацию определенной теме к отдельной лекции  
(уроку) ил цикл лекции (уроков).  Учебно-методический проектэто прикладной проект преподавателя 
(учителя) или преподавателей (учителей), разработанных по какой либо теме изучаемого учебного 
курса или нескольких темами учебных курсов.  Учебный (ученический) проект организационная форма 
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работы, которая ориентирована на более глубоком изучение законченной учебной теме или учебного 
раздела, позволяющая реализовать подходы обучения через опыт, через действий и  предполагающая 
использование исследовательских и поисковых методов [3].  Цель этих проектов различны, но каким  
бы не было они по своему виду и типу проекты, с их помощью возможно осуществлять различные 
методы нравственного воспитания и включать в их состав духовно-нравственную составляющую, в 
том  числе и в рамках дистанционного обучения. 

Проектирования отличается от исследования, поскольку это самостоятельная  деятельность 
обучающихся, носящая прикладной характер, осуществляемая под  руководством преподавателя 
(учителя).  Цел проекта - это позитивный итог, ожидаемый в результат его реализации. Задачи проекта 
- это предполагаемый этапы выполнения проекта. При решении каждой получается конкретный 
результат.  Результат проекта - это качественный изменения, который получаются в 
результатепроведенного проекта. Проблема проекта  формулируется на основе анализа негативной 
ситуации, направленной на решение первую очередь практической, и одновременно творческой и 
личностно или  социально значимой проблемы, которое  заканчивается итоговым получением 
конкретного результата в виде материального  или интеллектуального продукта.  Базовые знания и 
умения в области проектирования, которые необходимы обучающимся при выполнении проектов: 
теоретических основ проектирования в образовании; технологии проектирования  (анализ проблемы, 
постановка цели, определения задачи, оценка ресурсов, разработки системы критерий эффективности  
проект и т.д.); алгоритм и механизмы проектирования; критерия оценки проекта; структура 
оформлений проектной работы; процедура защит проекта. Поэтому метод проектов расширяет 
возможность обучений на дистанционной основе как способ, восполняющий ряд его недостатков, 
таких как сложность мотивации слушателей или отсутствия индивидуального подхода и реального 
общения между обучающимися и преподавателями. 

Заключения.Таки образом, с помощью метод проектов в дистанционном обучении будут 
задействованы следующие бинарные методы точнее выделены базисные компоненты для оценки 
духовно-нравственного воспитания студентов и воспитания-самовоспитания: убеждения и  
самоубеждения (интеллектуальнаясфера),  стимулирования и мотивация (мотивационная сфера), 
внушения и самовнушение  (эмоциональная сфера), требования и упражнения (волевая сфера), 
коррекция и  самокоррекция (сфер саморегуляции),  воспитывающие ситуации и социальные  
пробыиспытания (предметно-практическая сфера), методдилем и рефлексия (экзистенциальная сфера). 
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FIZIK JARAYONLARNI KOMPYUTERDA MODELLASHTIRISHNING METODIK 

ASOSLARI 
 

Maqolada fizik jarayonlarni kompyuterda modellashtirish metodikasi va fizika o‘qitishda pedagogik 

dasturiy vositalardan foydalanish usullari haqida mulohaza yuritilgan. 

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiya, axborot texnologiyasi, virtual konstruktor, simulyator, 

kompyuter modellari, grafik tasvirlash. 

В статье рассматриваются методы компьютерного моделирования физических процессов и 

использование педагогических программ в обучении физике. 

Ключевые слова: педагогические технологии, информационные технологии, виртуальный 

конструктор, тренажер, компьютерные модели, графическое изображение. 

The article discusses the methods of computer modeling of physical processes and the use of 

pedagogical software in teaching physics. 

Keywords: pedagogical technology, information technology, virtual constructor, simulator, computer 

models, graphic representation. 

Hozirgi vaqtda fizika ta’limiga innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini tadbiq etish, virtual 

laboratoriya ishlarini bajarishga oid o‘quv resurslarini yaratish va amaliyotga tatbiq etish o‘quv-metodik 

takomillashtirish bo‘yicha tizimli ishlar olib borish dolzarbligi vujudga keldi. Fizika ta’limiga innovatsion 

pedagogik va axborot texnologiyalarini jadal tatbiq etish, pedagogik uslubiy g‘oyaga aylangan. Axborot 

texnologiyalarini ta’lim tizimiga kirib kelishi, ayniqsa, fizika fanini o‘qitishda yangi turdagi mashg‘ulot 

turlarining (kompyuterda fizik model bilan tanishuv, virtual tajriba o‘tkazish, kompyuterda eksperimental 

masalalarni yechish, simulyatorlar yordamida tadqiqot olib borish, masofaviy ta’limda topshiriqlar) vujudga 

kelishiga sabab bo‘ldi. 

Jahon mamlakatlarida fizika o‘qitishda, o‘quvchilarni dunyoqarashini shakllantirish, tafakkurini 

rivojlantirish, o‘quv jarayonini takomillashtirishda, pedagogik dasturiy vositalardan samarali foydalanish 

asosiy masalalardan biri sifatida qaralib, ular ustida ko‘plab tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Fizika ta’limda 

virtual konstruktorlardan foydalanib, laboratoriya ishlarini modelni yaratish, o‘quvchilarda konstruktorlik 

qobiliyatini shakllantirib mustaqil izlanishlik va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga alohida e’tibor 

qaratilmoqda. 

Shu jumladan, mamlakatimizda davlat ta’lim standartlari asosida, umumiy o‘rta ta’lim tizimida fizika 

faniga ixtisoslashgan maktablar tashkil qilinib, o‘quvchilarda xorij tajribalari asosida o‘qitishning zamonaviy 

pedagogik texnologiyalardan foydalanishning me’yoriy asoslari yaratilmoqda. 

2021 yil 19 martdagi PQ-5032-son “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni 

rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori mazkur faoliyatga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy 

hujjatlarda belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash va amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi. 

Ma’lumki, Respublikamizning barcha tumanlarida fizikaga ixtisoslashgan maktablar tashkil qilindi, 

zamonaviy o‘quv vositalari va jihozlar bilan ta’minlanayotgan bir paytda ularda ta’lim jarayonini ilg‘or 

pedagogik va axborot texnologiyalariga asoslanib olib borish alohida ahamiyatga ega. 

An’anaviy fizika darslarida o‘qituvchi yangi mavzuni tushuntirishda mavjud fizik modellardan 

foydalanadi. Xususan, elastik va noelastik to‘qnashuv modeli,  broun harakati modeli, nazariy bilimlar 

berishda turli xildagi modellar kiritiladi, ya’ni moddiy nuqta modeli, qattiq jism modeli, ideal gaz va xokazo. 

Bunda o‘quvch o‘qituvchi tomonidan keltirilgan modellarni xayoliy tassavuriga keltiradi va shu modellarni 

keyinchalik masala yechishda, laboratoriya ishlarini bajarish jarayonida foydalanadi. O‘quvchilar o‘qituvchi 

tomonidan “yaratib” berilgan modellar bilan ishlaydi. Bunday hollarda fizika fanidan mavzuni tushuntirishda 

kompyuterdan foydalanish qator ustunliklarga ega. Fizik jarayonlarni modellashtirish imkoniyatini beruvchi 

dasturlardan – simulyatorlardan foydalangan holda o‘quvchilar fizik jarayonni o‘zida aks ettirgan modellarni 

mustaqil yoki o‘qituvchi yordamida yaratishlari, o‘zlari mustaqil “shaxsiy” modellarini yaratishi, ularni 

harakatga keltirishlari, taklif qilinayotgan taxminiy farazlarni, ya’ni xayoliy abstrakt o‘ylangan modellarni 

tekshirishlari mumkin bo‘ladi. 

O‘quv jarayonini kompyuterlashtirishni asosan ikki yo‘nalishda olib borish mumkin:  kompyuter - 

o‘rganish ob’ekti va o‘qitish vositasi sifatida. Birinchi holatda bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish jarayonida 

kompyuterning imkoniyatlarini anglash turli qiyinchiliklarni yengishga, kompyuter savodxonligini oshirishga 
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olib kelsa, ikkinchi holatda kompyuter o‘qitishning samaradorligini oshiradigan va jadallashtiradigan kuchli 

pedagogik vosita bo‘lib hisoblanadi. 

Kompyuterning ta’lim olish jarayonida qo‘llanilishi u yoki bu ko‘rinishidagi modellarni o‘quvchi 

xayolidagi abstrakt fizik modellarni vizullashtirish imkoniyatining mavjudligi fizika ta’limini sifatli amalga 

oshirishga asos bo‘la oladi. Fizik jarayonlarni modellashtirish imkoniyatini beruvchi simulyator orqali, 

ma’lum sabablarga ko‘ra ayrim fizikaviy tajribalarni o‘tkazish imkoniyati bo‘lmagan fizik tajribalarni 

(laboratoriya ishlarini) endilikda xech qanday muammosiz amalga oshirish imkoniyatini tug‘diradi. Masalan, 

turli sabablarga ko‘ra haqiqiy sharoitda kuzatilishi qiyin bo‘lgan: kichik yoki katta masshtabda ro‘y beradigan 

fizik hodisalar, ularning doimiy yoki «oniy» qiymati, shuningdek ma’lim bir sabablarga ko‘ra, texnik 

xavfsizlik bilan bog‘langan yoki eksperiment o‘tkazilishining texnik qiyinligi sababli amalga oshirish 

murakkab bo‘lgan fizikaviy tajribalarni simulyatorlar orqali amalga oshirish mumkin bo‘ladi. Fizika fanini 

o‘qitish jarayonida mikro olamdan makro olamgacha bo‘ladigan hodisalarni tajribada kuzatish imkoniyati 

tug‘iladi, yani virtual model yaratishda slayderlardan foydalanib turli gravitasion muhit hosil qilish, vaqt 

o‘lchamlarini kichraytirib yoki kattalashtirib olish, jismni massasini ixtiyoriy qiymatlar berish ahamiyatlidir. 

Hozirgi vaqtda fizik jarayonlarni modellashtirish imkoniyatini beradigan dasturlar yaratilgan bo‘lib, 

ularning tashqi interfeysi yangi foydalanuvchi uchun hech qanday qiyinchiliklarni hosil qilmaydi. Shuningdek, 

maxsus dasturlash tillarini bilishni ham talab qilmaydi. Modellashtirish imkoniyatini beruvchi bunday dasturiy 

ta’minotlar kompyuter savodxonligi bo‘lmagan foydalanuvchilar ham xech qanday qiyinchiliksiz foydalanish 

imkoniyatiga ega bo‘ladilar. 

Fizik kattaliklar orasidagi funksional bog‘lanishlar faqat analitik usulda emas, balki grafik usulda ham 

ifodalanishi mumkin. Grafik tasvirning afzalligi uning ko‘rgazmaligidadir. Ayniqsa, grafiklardan mexanik 

harakatlarni o‘rganishda foydalanish qulay. Bu grafiklarning oddiyligi va aniq ko‘rinishi harakat xarakterini 

baholashga va ba’zi masalalarni matematik hisoblashlarga murojaat etmasdan yechishga imkon beradi [1]. 

Fizik jarayonlarni grafik ko‘rinishda tasvirlash kechayotgan fizik jarayonni yaxshi va ko‘rgazmali 

tushunishga sabab bo‘ladi. Natijalarni grafik ko‘rinishda namoyish etilishi qulay ekanligi hammaga ma’lum 

va mashhurdir. Grafiklar va diagrammalardan axborotlarni o‘qiy olishda tegishli xulosalar chiqara olish 

axborot madaniyatining bir qismi hisoblanadi. O‘rganish ob’ekti fizikaviy kattaliklarning bog‘lanish 

grafiklaridan iborat bo‘lgan masalalar grafik masalalar deyiladi [2]. 

O‘quvchiga har xil metodlardan foydalangan holda grafiklarni chizish malakasini matematika darslarida 

hosil qilinadi. Fizika, kimyo, biologiya, iqtisod fanlarida grafik ma’lum bir natijalarni aks ettirishda, berilgan 

masalanining javobini topishda va qaralayotgan holatni tahlil va tadqiq qilishda foydalaniladi. 

Fizik kattaliklar orasidagi funksional bog‘lanishlarlarni qisqa vaqt ichida hosil qilish va hosil bo‘lgan 

grafikni tahlil qilish fizika fani darslarida muhim pedagogik jarayon hisoblanadi. Ana’anviy dars jarayonida 

grafiklarni chizish vaqtida qo‘yidagi muammolar vujudga keladi: 

• Grafikni chizish jarayoni juda sekin davom etishi; 

• chizmada noaniqliklarning mavjudligi; 

• yangi olingan ma’lumotlarni hosil qilish uchun grafikni o‘zgartirish imkoniyatini yo‘qligi; 

• o‘quvchilarning matematik tayyorgarliklari yetarli darajada bo‘lmagani. 

Fizikaning mexanika bo‘limi fizikaning boshqa bo‘limlariga nisbatan masalalarni grafik ko‘rinishda 

tadqim etilishi qaralayotgan fizik jarayonni yaxshi tushunishga yordam beradi. Mexanikaning ko‘pgina 

masalalari jism harakatiga oid masalalarni tashkil qilib, ularni grafik ko‘rinishda osongina yechish mumkin. 

O‘quvchilarning grafik ma’lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish jarayoni didaktik muammaolardan biri 

hisoblanadi.  Bunday holatlarda kompyuterdan foydalanagan holda grafik masalalarni yechish eng optimal 

yo‘llardan biri hisoblanadi. 

Quyida Interactive Physics dastur muhitida yaratilgan modellar tavsifini keltiramiz. Keltirilgan modellar 

orqali kechayotgan fizikaviy jarayonni o‘quvchi kuzatishi va grafik jarayonda qatnashayotgan fizik kattaliklar 

orasidagi funsional bog‘lanishlarni tahlil qilishi mumkin bo‘ladi. Masalan, fazodagi nuqtaning proeksiyasini 

aniqlashda quyidagi modeldan foydalaniladi. 
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1-rasm. Fazodagi nuqtaning proeksiyasini aniqlash 

Bu keltirilgan kompyuter modelidan maqsad, o‘quvchilarda jismlarinng o‘rnini aniqlash uchun to‘g‘ri 

burchakli koordinatalar sistemasidan foydalana bilish malakasini hosil qilish va ikki o‘lchamli koordinatalar 

tizimida nuqta koordinatasini aniqlashdan iboratdir. Bunda o‘quvchi nuqta harakati tezligini va uning 

boshlang‘ich o‘rnini (holatini, vaziyatini, koordinatasini) o‘zgartirib model harakatini kuzatadi. O‘qituvchi 

topshirig‘iga ko‘ra turli vaqt onlarida nuqta koordinatalarini aniqlaydi. 

Harakat turini klassifikatsiyalash (tasniflash)da esa quyidagi modeldan foydalanish mumkin. 

 
2-rasm. Harakat turini tasniflash modeli 

Bu keltirilgan kompyuter modelidan maqsad, harakat turlarini ajarata olish, teng vaqt oralig‘ida jismlar 

qoldirgan “iz”larini taqqoslagan holda to‘g‘ri chiziqli tekis harakat turini aniqlay olish. Keltirilgan grafiklardan 

harakat turlarini aniqlay olishlik malakasini shakllantirishdan iboratdir. Bunda o‘quvchi ko‘rsatilgan 

jarayondan harakat turlarini klassifikatsiyalashi ya’ni to‘g‘ri chiziqli harakat, to‘g‘ri chiziqli tezlanuvchan 

harakat va tezligi kamayib boruvchi harakat, shuningdek, tanlagan javobini asoslab berishi kerak bo‘ladi. 

Keltirilgan grafiklardan qaysi biri qanday turdagi harakat turiga bog‘liqligini ko‘rsatadi. O‘qituvchi esa o‘z 

navbatida model bilan ishlashni o‘quvchilarga tushuntiradi.  

Ishni bajarishga oid yo‘riqnoma quyidagi ko‘rinishda bo‘lishi mumkin. 
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1. Sizning qarshingizdagi kompyuter monitorida 3 ta jism harakatlanmoqda. Harakatlanayotgan 

jismlardan bittasi to‘g‘ri chiziqli tekis harakatlanayotganligini ko‘rsating. Haraktalanayotgan 

jismlarning ko‘chishining vaqtga bog‘liqlik grafigidan, har bir jismning qanday turdagi harakatda 

qatnashayotganligini aniqlang va tegishli xulosalar chiqarib hisobot daftaringizga yozing. 

2. Harakatlanayotgan jismlar tezligining vaqtga bog‘liqlik grafigidan kelib chiqqan holda, har bir 

jismning qanday turdagi harakatda qatnashayotganligini aniqlang va tegishli xulosalar chiqarib hisobot 

daftaringizga yozing. 

Berilgan grafikdan harakat turini aniqlash modeli quyida keltirilgan. 

 
3-rasm. Harakat turini aniqlash modeli 

Bu keltirilgan kompyuter modelidan maqsad, tezlik va ko‘chish grafiklarini “o‘qish” malakasini hosil 

qilish. Bunda o‘quvchi modelda berilgan topshiriqni bajaradi va ro‘y berayotgan fizik jarayonni tahlil qiladi 

(laboratoriya ishini bajaradi). 

Shunday qilib, fizika darslarida kompyuter modelidan foydalanish talabalarning nazariy va amaliy 

bilim, malaka va ko‘nikmalarini shaklantirishga, fizika o‘qitish samaradorligini oshirishga olib keladi. 

Xalqaro tadqiqotlardagi natijalarni yaxshilash uchun o‘qituvchilarni maqsadli tayyorlash va ta’lim 

jarayonida o‘qitish metodikasi va ustuvor tamoyillarni o‘zgartirish zarur. Buning uchun o‘qituvchilarni 

tayyorlashimiz, rivojlantiruvchi ta’limning yanada faol tizimini tatbiq etishimiz va o‘qituvchilarni ta’lim 

jarayonida yanada muvaffaqiyatli foydalana oladigan materiallar va pedagogik dasturiy vositalar bilan 

ta’minlashimiz kerak. 
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 таълим факультетиўқитувчиси 

 

ТАЛАБАЛАРДА МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ 

ТЕХНОЛОГИЯСИ 
 

Мазкур мақолада талабаларда мафкуравий иммунитет, миллий ифтихор, ўзликни англаш, 

ватанпарварлик туйғуларининг шаклланганлиги ва ривожланганлигини аниқлаш  ва баҳолаш 

механизмлари хусусида фикр юритилган бўлиб, талабаларининг ватанпарварлик даражасини 

баҳолашда зарур бўлган мезонлар туркумлаштирилганлиги ўз ифодасини топган. 

Таянч тушунчалар: ватанпапрварлик, миллий ифтихор, ўзликни англаш, ватанпарварлик 

туйғуларининг шаклланганлиги ва ривожланганлиги, баҳолаш мезонлари. 

В статье освещены вопросы квалиметрии уровня сформированности и развития  патриотизма, 

национального самосознания,национальной гордости,  идеологического иммунитета, а также 

классифицированы критерии уровня сформированности патриотизма у студентов. 

Ключевые понятия: патриотизм, национальная гордость, национальное самосознание, оценка 

сформированности и развития критериев патриотизма. 

The article highlights the issues of qualimetry of the level of formation and development of patriotism, 

national identity, national pride, ideological immunity, and also classifies the criteria for the level of formation 

of patriotism among students. 

Keywords: patriotism, national pride, national self-consciousness, assessment of the formation and 

development of criteria of patriotism. 

 

Талабаларни тарбиялаш ва уларни ҳар томонлама комил инсонлар қилиб вояга етказиш таълим 

муассасалари  фаолиятида устувор мақсад ва вазифа ҳисобланади. 

Талабаларда ватанпарварлик, мафкуравий иммунитет, миллий ифтихор, ўзликни англаш 

туйғуларининг шаклланганлиги ва ривожланганлигини аниқлаш учун таълим-тарбияни қуйидаги 

тизим асосида ташкил этиш самарали натижаларни беради: 

-биринчидан, тескари алоқани ўрнатиш - кўзланган ўқув-тарбиявий мақсадларга эришиш 

шакллари ва йўлларини таҳлил қилиш; 

-иккинчидан, мақсад ва вазифаларни белгилаш - жамоанинг тараққий қилиш истиқболларини, 

истиқболий режаларини аниқлаш; 

-учинчидан, тақсимот йўналиши-жамоа аъзолари ўртасида бурч ва вазифаларни  тақсимлаш; 

-тўртинчидан, яратувчанлик йўналиши- катталарнинг ёшлар билан мулоқот қилишининг 

соғлом муҳитини  таркиб топтириш; 

-бешинчидан, педагогик тажрибани ўрганиш ва умумлаштириш; 

-олтинчидан, -мотивация ва рағбатлантириш йўналиши –талаба-ёшларнинг ҳамда мураббий-

ўқитувчиларнинг таълим олиш ва таълим бериш фаолиятини рағбатлантиришни, ташқи стимулларни 

адекват қабул қилишни назарда тутади. Тарбиявий жараёнда комилликка интилишни кучайтиради; 

-еттинчидан, назорат йўналиши-таълимий-тарбиявий жараёнда турли хил назорат турларини 

ўтказишни назарда тутади, маънавий-маърифий жараён ҳолати тўғрисидаги ахборотга эга бўлишни 

билдиради. 

Олий таълим муассасалари талабаларининг ватанпарварлик даражасини баҳолашда қуйидаги 

мезонларга таянилади: 

1-расмдан кўриниб турибдики, мустақил Ўзбекистоннинг ҳар томонлама ривожланиши ва 

амалга оширилаётган ислоҳотларнинг муваффақияти аҳолининг, айниқса, ёш авлоднинг  билими, 

тарбияси, ватанпарварлигида намоён бўлади, уларнинг маънавий қиёфасини белгилайди.  

Шу аснода   ёшлар жамоасида ватанпарварликни шакллантириш  ишлари методик жиҳатдан 

тўғри йўналтирилганда жамиятнинг ҳар бир аъзоси онгига миллий истиқлол ғояларини сингдириш, 

мафкуравий иммунитетни ҳосил қилиш, уларнинг ўзлигини англашлари, ватанпарварлик ва 

фидоийлик туйғуларини, миллатлараро тотувлик, диний бағрикенглик, толерантликни 

шакллантиришда ҳамда  комил инсонга хос бўлган фазилатларни: софдиллик, тўғрисўзлик, 

адолатпарварлик, саҳоватлилик, ор-номуслик, тантилик сифатларини таркиб топтиришда ижобий 

самараларга эришиш мумкин. 
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1-расм. Ватанпарварликни шакллантирувчи мезонлар 

Мустақил, маърифий-маданий, адолатли ва инсонпарвар жамиятда ёш авлодни ҳар томонлама 

етук, ахлоқли, одобли инсонлар сифатида камол топтириш, уларни ўз Ватанига садоқатли қилиб 

тарбиялашда уларда қуйидаги хусусиятларни шакллантириш лозим: 

ВАТАНПАРВАРЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ МЕЗОНЛАР 

Ватанга содиқлик,  ўз халқининг 

қудратли илдизлари билан 

фахрланиш 
 

Фидоийлик, миллатлараро 

тотувлик, диний бағрикенглик, 

толерантлик 

аждодлар номус- орига чуқур 

эҳтиром, инсоннинг шахсий 

виждонига бурчга ва ўз сўзига  

содиқлик 

Адолатпарварлик, 

инсонпарварлик, юрт 

тақдирига даҳлдорлик 

Мафкуравий иммунитет, 

миллий ифтихор, ўзликни 

англаш 

Жисмоний ва маънавий 

жиҳатдан баркамоллик 

софдиллик, тўғрисўзлик,  

саҳоватлилик, ор-номуслик, 

тантилик 

Ишбилармонлик, ижтимоий-

иқтисодий дунёқарашга эгалик, 

сиёсий фуқаролик эътиқодига эга 

бўлишлик, фаоллик, ташабускорлик 

ВАТАНПАРВАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ 

Маънавиятлилик, маърифатлилик, 

маданиятлилик, ахлоқийлик, ўзбек ва 

жаҳон маданияти, санъати, халқ 

ёдгорликларини тушуниш ва 
ардоқлаш 

Байналминаллик – ўз ва ўзга 

миллат ва элатлар тарихи, урф-

одатлари, анъаналарини чуқур 

ўрганиш, уларга хайриҳоҳлик 

билдириш 

диний-экстремистик ғоялар, турли 

ахборот ҳуружлари таъсиридан 

ўзини ва ўзгаларни ҳимоя қила 

олиш 

Мақсадга интилувчанлик, Ватани, 

давлати, жамият, оила, маҳалла-куй, 

дўстлари олдидига бурчи ва 

масъулиятини ҳис қилиш 

Ўзбекистон халқининг рамзларини 

эъзозлаш, ўз мамлакатига ва шахсан ўзига 

бўлган ишончни мустаҳкамлаш  
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-ижобий фазилатлар моҳияти ва мазмунини тўғри тушуниш ҳамда таҳлил қилиш, шахсий 

муносабатини билдира олиш; 

-жамоада яшаш, меҳнат қилиш малакаларини эгаллаш; 

-баркамол инсон сиймосини идрок этиш, унинг маънавий қиёфасини шакллантириш 

методларини белгилаш. Бу сифатларни аудитория ва аудиториядан ташкари таълим шаклларида 

амалга ошириш мумкин[8, 91]. 

Инсоншунослик фанида “инсон-жамият”, “жамият-инсон” шаклида ўзаро таъсирни тақозо этар 

экан, биринчи ва иккинчиси ҳам тўғри, ҳам тескари алоқани ўрнатиши жоиз. Шу сабабли 

талабаларнинг ватанпарварлик даражасининг сифат кўрсаткичларини ўрганишда аудиториядан 

ташқари тадбирларда амалга оширилган тарбиявий ишларнинг аҳамияти салмоқли. 

Педагог олима Ш.А. Абдуллаева таъкидлашича: ”Олий таълим тизимида таҳсил олаётган 

талабаларнинг ватанпарварлик туйғуларини ривожлантириш учун жамиятнинг шахсга қўядиган 

ахлоқий талабларига мувофиқ келадиган хулқ-атвор малака ва одатлари ҳосил қилинади. Бунга 

эришиш кезида ёшларнинг онгига (таълим жараёнида), ҳиссиётига (аудитория ва аудиториядан 

ташқари ишларда), иродасига (фаолиятни уюштириш, хулқни идора қилиш жараёнида) тизимли ва 

мунтазам таъсир этиб борилади”[9, 87]. 

Халқимизнинг маънавий меросида ахлоқ, инсон руҳияти, тарбия масалаларига катта эътибор 

қаратилганини таҳлил қилсак, ёшларда маънавий мерос, уни ўрганиш жараёнида инсон маънавиятини 

юксалтириш мавзуларига эътибор, қизиқишнинг катта эканлигини кўриш мумкин. Буни дастлабки 

ўтказилган синов савол- жавоблари ҳам тасдиқлайди. Маънавий меросни ўрганиш масалаларига 

ёшларнинг бефарқ эмаслиги, ёшларда маънавий маданиятни тарбиялаш мавзуси таълим-тарбия 

соҳасида энг долзарб эканлигини кўрсатади. Бирок, шуни таъкидлаш жоизки, талабаларда 

ватанпарварлик даражасининг сифат кўрсаткичларини педагогик таҳлил қилиш ва баҳолаш учун 

яхлит, тизимли методика ханузгача ишлаб чикилмаган. Шу боис, бугунги кунда олий таълим тизимида 

таҳсил олаётган талабаларга ўқитилаётган “Ҳарбий ватанпарварлик тарбияси”, «Миллий истиклол 

ғояси ва маънавият асослари» хамда « Ўзбекистон тарихи», «Ўзбек тили ва адабиёти» каби 

фанларнинг, шунингдек, дарс ва дарсдан ташкари ўтказилаётган тарбиявий тадбирларнинг мазмун- 

моҳиятини такомиллаштириш талаб этилади. 

Талабаларнинг ватанпарварлик кўрсаткичларини аниқловчи методлар улар фаолиятидаги  

аналитик баҳолаш меъёрлари сифатида қаралиши аниқ. Ушбу методлар сирасига мустақиллик даври 

миллий истиқлол маънавиятини тиклаш ва ривожлантириш, миллий маданиятни тараққий эттириш, 

миллий ўз-ўзини англаш, миллий ҳис-туйғулар, ғурурни, ватанпарварликни ўстириш ва мустаҳкамлаш 

билан боғлиқ тарбиявий методларни мисол тариқасида келтириш мумкин. Мустақил Ўзбекистоннинг 

тараққиёти жамият аъзоларининг, ҳар бир шахс ва айниқса, ёшларнинг маънавий камолоти, истиқлол 

ғояларининг кишилар онгига, кундалик ҳаётига чуқурроқ сингишига боғлиқдир.  Мустақил тараққиёт 

йўлида миллий онг ва миллий ўз-ўзини англаш маънавий камолотнинг асосий негизидир. Демак, 

талабалар фаолияти, яъни ўқиш ва ижтимоий меҳнат қилишлари натижасида улар келажаги буюк 

Ўзбекистоннинг барпо этишда фаол қатнашаётган ҳар бир фуқаро ўз мамлакати, халқи, миллатининг 

ажралмас бўлаги эканлигини англаши – миллий маънавият ва онгнинг таркибий қисми эканлигини 

аналитик ҳис этишлари муқаррар. 

Талабаларнинг ватанпарварлик кўрсаткичларини аниқловчи методлар улар фаолиятини  

аналитик баҳолаш меъёрлари сифатида қаралар экан, бу борада А.В.Меренков фикрига мурожаат 

этишга тўғри келади: “Инсоннинг тафаккур шакллари бўлган тушунча ва хукмни хулоса чиқаришнинг 

таркибий қисмлари сифатида таҳлил қиладиган бўлсак, ҳукм – диайрезис- ақлий ташхиснинг 

натижасидир. Хукм бирор нарсага ниманингдир таалуқли  ёки таалуқли эмаслиги ҳақида  баён  

қилинган фикр  бўлиб, у чин ёки ёлғон бўлиши мумкин. Ҳар қандай гап ҳам хукм бўлмайди. Фақат 

қатъий фикрларгина  хукм  ҳисобланади” [11,33 ]. Демак, талабалар фаолиятида жамиятимиз 

тараққиётининг муҳим  босқичларининг ижтимоий моҳиятини англатмок, яъни ватанпарварликнинг 

таркиб топиши, илмий  - назарий асосларини ўргатмоқ;  миллий маънавиятимизнинг такомиллашуви 

босқичларида иштирок этган ота – боболаримиз ва замондошларимизнинг дунёга татийдиган 

даражадаги маънавияти билан ёшларни яқиндан таништирмоқ;  маънавий баркамол инсон сиймосини 

тасвирлаб бериб унга эришиш сирларидан ёшларни воқиф қилмоқ кабилардан тегишли хулоса 

чиқармоқ – буларнинг барчаси дедуктив, яъни силлогистик хулоса чиқаришнинг назарий  асосларини  

ишлаб чиқиб, хулоса чиқариш,  исботлаш  шакли,- деб қаралиши мумкин. 

Жамиятнинг ривожида тараққиёт учун фойдали билимлар, хикматлар зарур. Фойдали 

билимларни эгаллашдан мақсад, аввало, ўзига сўнг яқин кишиларига ва бутун жамиятга наф 

келтиришдир. 
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Муайян бир фойдали ишни киши ўз ҳаёти давомида кўп марта бажариши, фойдали иш 

натижасида унинг руҳига сингиб маънавиятига айланишини «ҳаёт тарзи», «турмуш тарзи» сифатида 

бахоланиши мумкин. Ҳар бир инсоннинг яшаш тарзи, яъни турмуш тарзи турлича бўлади, бу фаолият 

унинг яшаётган ҳудуди, миллати, унинг эгаллаган билимлари, меҳнат фаолияти соҳаси, эътиқод 

қилаётган динига  боғлиқ бўлади. 

“Маънавиятнинг асосини билим ташкил қилар экан, унинг қисмларини диний, табиий, 

техникавий, ижтимоий-гуманитар, ахлоқ – одоб, фазовий ва бошқа билимлар ташкил қилади” [12, 21]-

дейди ўзбек олимаси С. Нишонова. Ҳақиқаттан ҳам маърифатли бўлишга интилиш, инсон маънавий 

маданиятининг энг муҳим мезонларидан биридир. Маърифат, энг аввало маънавий маданиятнинг 

таркибий қисмларидаги бири ҳисобланади, маърифат маънавиятни шакллантиради.  Шундай экан, 

олий таълим тизимида таҳсил олаётган талабаларда ҳар бир ўқув фани   бўйича олиб борилган 

маърузалар, машғулотлар давомида умумназарий тушунчаларга эга бўлиш билан бир пайтда 

маънавиятнинг асосини билим ташкил қилишини англатиш лозим бўлади. Талабаларда 

ватанпарварлик кўрсаткичларини баҳолашда ўзига хос маънавий эҳтиёж сифатида, улар орасида 

билимга бўлган эҳтиёж етакчи ўринни эгаллайди. 

Агар инсон соғлом бўлса, унда тинмай билим олиш эҳтиёжи мавжуд бўлади. Ислом динининг  

муқаддас китоби бўлмиш “Қуръони Карим” ва “Ҳадиси Шариф”ларда билим эгаллаш – жамиятга ва 

ўзига фойда келтирувчи шахс бўлиб етишишда муҳим омил -  деб қайд қилинган. Билимсизлик 

кишиларни нодонликка, жаҳолатга, разолатга олиб келади, билимсиз жамиятда ана шундай салбий 

тушунчалар ҳукмрон бўлади. Билим, асосан, таълим - тарбия орқали эгалланади. Билимнинг инсонга 

бошқа кишилар томонидан берилиш жараёни маърифат дейилади. 

Олий таълим тизими талабаларини ватанпарвар, маънавий маданиятли инсонлар қилиб 

тарбиялашда ўқитиладиган барча махсус ва номутахассислик фанлари, айниқса ижтимоий –гуманитар 

фанлар аҳамияти салмокли. Бунда “Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари”, “Тарих”, 

“Ахлоқшунослик”, “Нафосатшунослик”, “Ўзбек тили” “Ўзбек адабиёти” каби фанлар алоҳида 

аҳамиятга эга. Ушбу фанларнинг моҳият-мазмуни талаба –ёшларнинг сиёсий савиясининг ўсишига, 

дунёқарашини шакллантиришга, ўтмишда бўлган ва ҳозирги кунда бўлаётган халқаро сиёсий 

воқеаларни тўғри баҳолашга, жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий, маданий тараққиёти муаммоларига 

онгли муносабатда бўлишга ўргатади. Ижтимоий – гуманитар фанларни ўқитишда талаба ёшларнинг 

таълим ва билимларга бўлган иштиёқини кучайтиришга, мустақил дунёқараш, иш  юритиш, миллий 

ифтихор ва умуминсоний қадр-қиммат туйғусини шакллантиришга алоҳида эътибор берилади. 

Бугунги кунда олий таълим тизимида «Педагогика тарихи», «Диншунослик», «Фалсафа», 

«Маънавият асослари», «Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар» ўқув фанларини 

ўқитиш жараёнида «комил инсон», «маънавий баркамол инсон»нинг шарқона тушунчасидан келиб 

чиқиб, талабаларда ватанпарварлик, ахлок ва одоб ҳамда бошқа билимлар маънавиятини таркиб 

топтириш йўллари, шунингдек, бу маънавиятни шакллантиришда ижтимоий муҳит ва маърифатнинг 

тутган ўрни ҳақидаги гоялар тарғиб килинади. 

М. М. Хабибовнинг “Ватанпарварлик креативлик индикатори сифатида” (“Патриотизм как 

индикатор креативности”.-Москва, 2018) асарида келтиришича, ватанпарварлик  одамнинг руҳий, 

жисмоний ва ақлий оламининг йиғиндисидир. Ватанпарварлик ахлоқий (одоб, гуруҳ, маъсулият 

туйғуси), илмий ижодий амалий малакалар (меҳнат, ижодкорлик, истеъдод, қобилият)  диний, 

мафкуравий  қарашларнинг яхлит бирлигидир[14, 56].  Демак, ватанпарварлик миллатнинг асрлар 

давомида шаклланган илдизлари, унинг тарихий тажрибалари ва ижтимоий – маданий ривожланиши 

билан ўзвий  боғлиқ бўлган ички (ақлий) интеллектуал ва собит ҳиссий дунёсидир. Шу жиҳатдан 

олганда, талабаларнинг ватанпарварлик кўрсаткичларини аниқловчи методлар улар фаолиятида  

аналитик баҳолаш меъёрлари сифатида намоён бўлади. 

Талабаларнинг ватанпарварлик кўрсаткичларини аниқлашда тестология тамойиллари ва 

методларига мурожаат этиш  талаб этилади. 

Тестология –(инглиз тилида: “test” – аниқлаш, ўлчаш; юнон тилида: “logos”- таълимот, билим) 

сифатли ва илмий асосланган диагностик методикаларни яратиш тўғрисидаги фан. Педагогикада 

тестология методлари психометрик  методлар муштараклигида қаралади. Тестология  методларидан 

бугунги кунда педагогика, медицина, техника, менежмент каби соҳаларда фойдаланилади. 

Талабаларнинг ватанпарварлик кўрсаткичларини аниқловчи методлар: биринчидан, 

жамият талабидан келиб чиққан ҳолда, таълим-тарбия натижаларини тўғри аниқлашни таминлаши, 

кафолатлаши, иккинчидан, ўзига хос тарбия  йўналиши ва педагогик таъсир ўтказишни оқилона  

танлашга ёрдам бериши керак. 
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Шундай қилиб, олий таълим тизимида таҳсил олаётган талалабаларда Ўзбекистоннинг порлоқ 

келажагига дадил ишонч билан қарашни мамлакатимизнинг ҳар бир соҳаларида динамик юксалиш 

мавжудлигини, халқимизда юксак инсонпарварлик қадриятлари тикланаётганлиги ва 

такомиллашаётганини ифодаловчи ўзига хос дунёқарашни шакллантириш уларнинг аналитик 

мушоҳада қилиш қобилиятига бориб тақалади. 

Талабаларнинг аналитик мушоҳада юритишлари орқали таълим жараёнида ватанпарварликни 

ривожлантиришга мўлжалланган ўқув материали, топшириқлар тизимининг педагогик   имкониятлари 

уларнинг ақлий операциялар: анализ ва синтез кабиларни идрок қилишлари ва ижтимоий ҳаётда  амал 

қилишлари билан уйғун ҳолатда педагогик таъсир кўрсатиш асосида амлга оширилади. Бу эса ўз 

навбатида мустақиллигимизни қадрлай оладиган, ўзлигини, жамият, давлат ва оила олдидаги 

масъулиятни англайдиган етук шахсларни шакллантириш каби  вазифалар билан боғлиқ жараён 

эканлиги илмий жиҳатдан асосланилган. 
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УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМДА ВАТАНПАРВАРЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ  

ПЕДАГОГИК ОМИЛЛАРИ 
 

Мақолада мамлакатимизни ҳар жиҳатдан ривожлантириш жараёнида ёшлар билан 

ватанпарварлик тарбиясини олиб боришнинг бугунги кундаги долзарб масалалари ва унинг ижтимоий-

педагогик жиҳатлари ҳақида сўз юритилган. 

Таянч сўз ва тушунчалар: ватан, ватанпарварлик, педагогика, тарбия,  фаоллик, илмий-педагог 

кадр, ёшлар, омил, ватанпарварлик тарбияси. 

В статье речь идёт о важнейших задачах патриотического воспитания молодёжи и его 

социально-педагогических сторонах в процессе всесторонного развития нашей страны. 

Опорные слова и понятия: родина, патриотизм, педагогика, воспитания, активность, научно-

падагогический кадр, молодёжь, фактор, патриотическое воспитание. 

The article is about current main issues of educating youth in a sense of patriotism in a progress of 

increasing the county in each field. 

Key words and concepts: home town,  patriotism, pedagogy, social life, activity, scientific-pedagogical 

personnel, youth, factor, training the sense of patriotism. 

 

Тарихий манбаларга назар ташлар эканмиз, уларда Ватан остонадан, инсон туғилиб ўсган гўшадан 

бошланади деган фикрларга дуч келамиз. Инсоннинг  яшаб, нафас олиб турган хонадони, улғайиб вояга 

етишишида қудратли макон бўлган она заминга, халқига меҳр-муҳаббат ва садоқати абадий бўлмоғи 

зарур. Ҳар бир инсоннинг Ватанга бўлган муҳаббати она сути, она алласи ва ота-она меҳри билан унинг 

вужудига сингиб боради. Ўз ота-онаси, авлод-аждодлари, уларнинг анъаналари, урф-одатлари, касб-

корини севмайдиган фарзанд ўзгаларни ҳам севмайди. Шунингдек, миллати, халқи, адабиёти, санъати, 

дини ва маданиятидан ғурурланиб, ўзи ўсган юрт табиатидан илҳомланиб, унинг муқаддас тупроғи 

қадрини англаб етмайди. Бу эса манқуртликдан ўзга нарса эмас. 

Зеро, ҳеч бир инсон Ватандан ташқарида бахт-саодат топа олмайди. Ўз юртида обрў-эътибори 

бўлмаган инсон ўзга юртда ҳам қадрланмайди. Шунинг учун ҳам халқимизда “Ўзга юртда султон 

бўлгунча, ўз юртингда чўпон бўл”, “Ўзга юртда шоҳ бўлгандан, ўз юртингда гадо бўлган афзал”, 

“Ўлсанг ўл, Ватанингда бўл!” каби нақллар бежиз айтилмаган. Ҳар кимнинг ўз хонадони, уй-жойи, ўз 

она юрти нақадар қадр-қимматли эканлигини ўзга юртга сафарга, яшаш-га борган инсон билади. Буюк 

мутафаккир Алишер Навоий, Бобур Мирзо, Фурқат ва бошқа бобокалонларимизнинг ўзи туғилиб ўсган 

Ватанларидан узоқда кучли Ватан соғинчи билан яшаганлари, она юрт тупроғини, унда ўсган 

меваларни кўзларига тўтиё қилганлари, юрт ишқида изтироб чекканлари тарихий, адабий манбалар 

орқали барчага аён. Уларнинг руҳий кечинмалари ҳақиқий ватанпарвар кишининг ҳолатидир. Ҳақиқий 

ватанпарвар у қаерда яшамасин, Ватаннинг яхши кунида ҳам, ёмон кунида ҳам уни тарк этмайди, у 

билан бирга бўлади. Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти И.А.Каримов таъбири билан айтганда, 

“Ватанпарварлик - бу шундай нозик, теран бир туйғуки, у фақат она сути билан кириши ва жон билан 

чиқиши мумкин” [1, 75]. 

Бугунги кунда ўсиб келаётган ҳар бир ёш авлодни, бўлғуси кадрларни ватанпарварлик руҳида 

тарбиялаш долзарб педагогик вазифадир. Зеро, юртнинг эртанги куни айни бугунги кунда вояга 

етаётган, бир кун келиб юрт тақдири унинг қўлига ишониб топшириладиган кадр ҳақида кетаётган 

экан масала нақадар жиддий эътиборга молик эканлиги барчага аён бўлади. Бунда аввало, 

“тарбиячининг ўзи тарбияланган бўлмоғи лозим” деган нақлга амал қилган ҳолда ёшлар тарбиячиси 

бўлмиш мураббийларни жаҳон стандарти даражасида малакали билим олишлари учун муносиб шарт-

шароит яратиб бериш, шунингдек, бу йўлда учраб турадиган тўсиқларни бартараф этиш лозим. Илмий-

педагог кадрларнинг ўзида юксак ватанпарварлик, ёш авлод тарбиясига нисбатан юксак масъулиятни 

ҳис этишларига эришиш лозим. Давлатимиз раҳбари бу ҳақда қуйидагиларни таъкидлагани 

ўринлидир: “... бу борада кўпроқ маълумот тўплаш, уларни тизимлаштириш устида ишлайдиган олим 

ва мутахассислар бўлса, мен бундай ташаббускор одамларни шу муқаддас заминни севган 

ватанпарвар, юртпарварлар деб қабул қиламан ва уларни қўллаб-қувватлашга доим тайёрман” [1, 118]. 

Демак, ватанпарварлик тарбиясини олиб боришда қандай ижтимоий-педагогик омиллардан 

фойдаланиш лозим? Биринчидан, мамлакатимизда ҳар томонлама фаровон оилани шакллантиришдек 
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эзгу вазифани амалга ошириш ва бунда, аввало, маънавий-маданий муҳитни яратиш керак; 

иккинчидан, таълим-тарбия жараёнини тубдан ислоҳ қилишнинг  омилларидан бири бўлган 

“узлуксиз таълим тизими”ни ҳаётга татбиқ этишдаги баъзи бир педагогик муаммоларни аниқлаб 

бориш ва ечимини топиш борасидаги тадбирларни амалга ошириш лозим; 

учинчидан эса, таълим тарбия жараёнининг самарадорлигини оширишда ижтимоий муҳитни 

янада соғломлаштириш. “Бунда раҳбарият ва тарбиячи, тарбиячи ва тарбияланувчи, тарбиячи ва 

жамоат ташкилотлари, тарбиячи ва оила муносабатларини янада мустаҳкамлаш” [2] зарур. 

Тўртинчидан, “тарбиячининг ўзи тарбияланган бўлмоғи лозим” деган нақлга амал қилган ҳолда 

ёшлар тарбиячиси бўлмиш мураббийларни жаҳон стандарти даражасида малакали билим олишлари 

учун муносиб шарт-шароит яратиб бериш, шунингдек, бу йўлда учраб турадиган тўсиқларни бартараф 

этиш. Таҳлил, изланишлар асосида, бизнингча, Ўзбекистонда шахс ва жамиятни ривожлантириш ва 

шакллантириш қуйидаги масалаларни ижобий ҳал этиш воситасида самарали тарзда амалга ошади: 

аввало, аҳолини бунёдкорлик ва яратувчанлик фаолиятини рағбатлантиришни адолатли йўлга қўйиш, 

шунингдек, ҳуқуқий демократик давлат қуришда миллий ва умуминсоний тамойилларни 

уйғунлаштириш борасида  туб ислоҳотларни чуқурлаштириш, қонун олдида аҳоли барча қатламлари 

тенглигини чуқур ҳис қилган ҳолда фаолият юритиш учун кенг имкониятлар яратиб бериш. 

Ёшлар онггида ватанпарварликни шакллантириш билан боғлиқ ишларнинг ижобий натижасини 

таъминлашда қуйидаги йўналишларда тадбирлар амалга оширилиши керак: 

✓ маҳаллалар, оилалар ва ўқув муассасалари ҳамкорлигида  амалга  ошириладиган  маданий-

маърифий тадбирлар; 

✓ мактабгача тарбия муассасалари, умумий ўрта таълим мактаблари, олий ва ўрта махсус таълим 

ўқувчи, талабалар, ёшлар ва бошқа тоифадаги фуқаролар ўртасида олиб борилаётган тадбирлар; 

✓ оммавий ахборот воситалари, матбуот воситасида амалга оширилаётган ватанпарварлик ғояси 

билан йўғрилган тадбирлар; 

✓ ҳарбий ватанпарварлик тарбиясини амалга оширувчи тадбирлар; 

✓ маънавий-маърифий ишларни такомиллаштириш, самарадорлигини ошириш билан боғлиқ 

илмий-назарий, илмий-амалий ва илмий-методик йўналишларда тадқиқот ишлари олиб бориш, 

социологик тадқиқотлар ўтказиш; 

✓ халқлap, миллатлараро дўстлик-биродарлик аҳиллик, тотувликни таъминлашга қаратилган 

тадбирлар; 

✓ маданий ва маърифий, ижодий ташкилотлар томонидан  аҳолининг маънавий маданиятлилик 

даражасини ошириш, уларнинг бўш вақтини самарали ташкил этиш мақсадида амалга ошириладиган 

тадбирлар. 

Ушбу йўналишдаги тадбирларни амалга ошириш учун, аввало, ҳар бир таълим муассасасининг 

мутасадди жамоат, давлат ва нодавлат нотижорат ташкилотлари билан ҳамкорликнинг амалий дастури 

ва уни амалга оширишнинг механизми ишлаб чиқилмоғи зарур. 

Ёшларда ватанпарварлик ўз-ўзидан тарбияланмайди. Балки таълим-тарбиявий ишларнинг самарали 

шакл ва методларидан ҳар бир ўқув даргоҳининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда 

фойдаланмоқ зарур. Яъни қуйидаги ватанпарвар-фидойилар клублари, ватан ҳимоячилари тарғибот-

ташвиқот гуруҳларининг ташкил этилиши муҳим: 

✓ жисмонан  бақувват  ватанпарварларни тарбиялашда халқимизнинг қадимдан қадрият 

даражасига кўтарилган миллий жисмоний чиниқтирувчи ўйинларидан кенг фойдаланишни йўлга қўйиш 

ва уларни тарғиб қилувчи махсус клуб тузиш; 

✓ талаба ёшлар кучидан фойдаланган ҳолда ўлкашунослик йилномаларини чоп этишни ташкил 

этиш; 

✓ бўш вақтни фаол ташкил этиш, яъни ҳар бир оила, таълим муассасаси, маҳаллаларда миллий 

касб сирларини  ўргатиш  механизмини  яратиш муҳим роль ўйнайди. 

Ушбу тадбирлар мажмуаси негизида йирик оилавий спорт мусобақалари, қўшиқ байрамлари, 

оилавий ансамблларнинг кўрик танловлари, санъат байрамлари, иқтидорли ижодкор ёшлар билан 

ўтказиладиган ижодий кечалар, миллий мусиқа, рақс, қўшиқ, миллий эстрада санъатини кенг тарғиб 

этишга қаратилган махсус телекўрсатувлар, телерадио дарслари ташкил этиш, ҳар бир йигит-қизнинг 

маънавий онгги ва тафаккурини шакллантиришда ижобий натижалар беришига аминмиз. 

Ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда яна қуйидагилардан муҳим восита сифатида 

фойдаланиш мумкин: 
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Мамлакатимизда мустақиллик йилларида эришган ютуқларимиз истиқлол ғоялари билан 

суғорилган кўргазмали тарғибот воситаларини шакл ва мазмун жиҳатдан ранг-баранглигини 

таъминлаш, халқ оғзаки ижоди намуналарини куйловчи оилавий бахшилар ва уларнинг сулолалари 

чиқишларини ташкил этиш, уларнинг ижоди асосида ҳужжатли фильмлар яратиш, ҳар бир оилага 

миллий маърифатнинг кириб боришини таъминлаш маънавий баркамол, ватанпарвар фуқароларни 

тарбиялашда муҳим восита ҳисобланади. 

Ижтимоий-маънавий  муҳитни  янада  соғломлаштириш, диний ақидапарастликнинг олдини олиш, 

маънавий тубанлик, зўравонлик каби иллатларни батамом йўқ қилишга эришиш мақсадида ҳар бир 

идора ва ташкилотда, таълим-тарбия муассасаларида, жамоа хўжаликларида махсус “маънавият 

кунлари”, “маънавият сабоқлари” — ўқувлари; музей, тарихий қадамжоларга саёҳатлар, Ватан, меҳнат 

қаҳрамонлари, тарихий ва таниқли шахслар билан учрашувлар ўтказиш, ижодкор оилалар ва ёшлар 

клублари ташкил этиш, аждодларимиз маданий мероси, қадамжолар, тарихий, ёдгорликлари, урф-

одатлари, тўй ва мотам маросимлари, халқ оғзаки ижоди, ўзбек миллий ҳунармандчилик намуналарини 

ўрганиш ва келгуси авлодларга етказиш мақсадида саёҳат ва илмий экспедициялар уюштириш 

ватанпарвар ёшларни шакллантиришнинг самарали йўлидир. 

Оилада ёш авлодни ота-она намунаси, оила анъаналари, шажараси, касб-кори, ахлоқий-маънавий 

қадриятлари асосида тарбиялаш, улар онггида оилага садоқат, ўзаро меҳр-муҳаббат, ҳурмат ҳиссини 

шакллантириш воситасида уларни оилавий ҳаётга тайёрлаш кутилган натижа беради. Бунинг учун ота-

оналарни тарбия жараёнига тайёрлаш мақсадида ота-оналар университетлари ишини тиклаш ва 

такомиллаштириш, умумий ўрта таълим мактаблари, олий ва ўрта махсус таълим мазмунига “Ёшларни 

оилавий ҳаётга тайёрлаш” курсини киритиш мақсадга мувофиқдир. Ота-оналар ва оила тарбиясида 

Ватанпарварликни шакллантириш воситалари 
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методик ёрдам берувчи оила кутубхонаси сериясидаги китобчалар ва махсус журнални нашр қилишни 

йўлга қўйиш, барча йўналишлардаги олий ва ўрта махсус таълим муассасаларига “Ўзбек оила 

педагогикасининг этномаданий асослари” курсини жорий этиш оилани намунали тарбия масканига 

айлантириш воситасидир. 

Мустақил демократик давлатни барпо этиш ва  ривожлантириш бўйича биз буюк ва шонли йўлни 

босиб ўтдик. Бу йўл Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек, мураккаб ва 

таҳликали вазиятда тобланган, Ватанимиз мустақиллиги, суверенитети, унинг ҳудудий яхлитлиги, 

халқимиз тинч-осойишта ҳаётининг ҳамиша ишончли кафолати бўлиб келган Қуролли 

Кучларимизнинг шаклланиши билан узвий ва чамбарчас боғлиқ ҳолда кечди. Мамлакатимиз 

тараққиётида янги босқич ва марраларни эгаллашимизда фуқароларимиз, хусусан, ёшларимиз онгги ва 

дунёқарашидаги ўзгаришлар муҳим мезон бўлаётгани барчамизга қувонч бағишлайди. Шу маънода 

жамиятда шаклланаётган миллий армиямиз билан фахрланиш, ғурурланиш туйғулари замирида ҳам 

ўсиб келаётган авлоднинг ватанпарварлиги, фаол ҳаётий позицияси, Ватан тақдирини ўз тақдири деб 

билиши, унинг ҳимояси учун шайлик тушунчаси устувордир. 2015 йилда Республика “Ижтимоий 

фикр” жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази сўровнома ўтказиб, аввало, коллеж ва академик 

лицейларда таҳсил олаётган  ёшларнинг қанчалар ватанпарвар эканлигига, мана шу олий туйғу улар 

қалбида қанчалар жўш ураётганлигига ойдинлик киритди. Яъни сўровнома иштирокчиларининг 60,4 

фоизи ватанпарварликни она юртга муҳаббатда деб биларкан. Иштирокчиларнинг 47,9 фоизи эса 

ватанпарварлик деганда юртга садоқат билан хизмат қилиш ва ҳимоясига шай туришни тушунар экан. 

Демак, таълим муассасаларида ёшлар билан ватанпарварликка йўналтирилган маърифий ишлар тўғри 

олиб борилмоқда [3]. 

Юртбошимиз айтганларидек: “Шу азиз ватан барчамизники. Уни бахт-саодати, ёруғ истиқболи, 

фаровон келажаги учун яшаш, курашиш, керак бўлса жонни фидо қилиш шу муқаддас заминда 

яшаётган    ҳар бир инсон учун бахтдир”. Ватан келажаги, халқининг бахт-саодати учун миллий ғурури 

юксак инсон курашади. Миллий ғурур эса миллий ўзликни англаш билан бевосита боғликдир. Миллий 

ўзликни англаш ўзи дунёга келиб ўсган оиласи, маҳалласи, Ватанини севиш, ота-онаси, қариндош-

уруғлари, дўсту биродарлари, халқи, миллатига чуқур ҳурмат ва эҳтиромдир. Уларнинг шажараси, 

ўтмиш авлод-аждодлари, касб-кори, ахлоқий-маънавий қадриятларини мукаммал билиш ва улардан 

фахрланиш ҳисси демакдир. Педагогика фанлари доктори Улфат Маҳкамов таъбири билан айтганда 

“Ватанпарварлик бу Ватан олдидаги  масъулият,  миллат манфаати билан яшаш. Ватан  тараққиёти,  

миллат обрўсига ҳисса қўшиш, фойда келтириш,  фидойилик, ҳалоллик билан меҳнат қилиш, халқнинг 

шон-шуҳрати ва манфаатини ўйлаш, инсонпарвар бўлиш демакдир” [4].   
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BOSHLANGʻICH SINF CHAPAQAY OʻQUVCHILARGA BERILADIGAN PEDAGOGIK 

YORDAM VA YOZUVGA OʻRGATISH JARAYONIDA FOYDALANILADIGAN 

TEXNOLOGIYALAR 
 

Ushbu maqolada boshlangʻich sinf chapaqay oʻquvchilarga beriladigan pedagogik yordam va yozuvga 

oʻrgatish jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar hamda bolaga qanday yordam berish mumkinligini, uni 

qoʻllab-quvvatlash orqali oʻqitish imkoniyatini koʻrib chiqilgan. 

Kalit soʻzlar: yozuv, chapaqay, qoʻl, yozuv, qoʻllab-quvvatlash, pedagogik yordam, yordam berish, 

oʻquvchi. 

В этой статье обсуждается педагогическая поддержка, оказываемая ученикам начальной 

школы, и технологии, используемые в процессе письма, а также то, как помочь и поддержать 

ребенка. 

Ключевые слова: письмо, левша, почерк, письмо, поддержка, педагогическая помощь, помощь, 

студент. 

This article discusses the pedagogical support given to elementary school students and the technologies 

used in the writing process, and how to help and support the child. 

Key words: writing, left-handed, handwriting, writing, support, pedagogical assistance, help, student. 

 

Kirish. Inson hayotida yozuv muhim oʻrin tutadi. Chunki u har kuni turli-tuman qogʻozlar va 

hujjatlardan foydalanadi. Bularning hammasi chiroyli va bexato yozishni taqozo etadi. Ammo qisqa muddat 

ichida kichik yoshdagi maktab oʻquvchilarida chiroyli, tez va bexato yozish koʻnikma va malakalarini 

shakllantirish ma’lum bir qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.  

Bolalarni chiroyli yozuvga oʻrgatishni maktabga qadam qoʻygan kunidan boshlab izchil mashqlar 

asosida ish olib borish zarur. Agar bola chapaqay boʻlsa‒chi? Unda bu vazifa yanada murakkablikni keltirib 

chiqaradi. 

Soʻnggi paytda dunyoda chapaqaylar soni ortib bormoqda. Masalan, XX asr boshida ular aholining 4 

%ini tashkil etgan boʻlsa, endilikda bu koʻrsatkich 15 %ni tashkil etmoqda. Statistik ma’lumotga koʻra, hozirda 

yer yuzida 600 million chapaqay odam bor. Bu har 10-15 nafar kishining bittasi demakdir. 

Insonparvarlik pedagogikasi nuqtayi nazaridan koʻplab tadqiqotchilar avtoritar ta’limga muqobil 

koʻrayotgan bolalarga pedagogik yordam nazariyasi va amaliyoti ishlab chiqilmoqda. 

Bolalarga pedagogik yordam koʻrsatish zarurligi haqidagi fikr uzoq tarixga ega. K.D. Ushinskiy [1] 

oʻqituvchining rivojlanishi uchun “sayohat qilish” maqsadini koʻrdi. Bolaga rivojlanishning barcha 

bosqichlarida yordam berish, qoʻllab-quvvatlash, unga ijobiy ta’sir oʻtkazish kerakligini oʻrtaga tashlaydi. 

N.G.Chernishevskiy oʻquvchiga xayrixoh boʻlish, uni rivojlantirishga yordam berish fikrini ta’kidladi. 

M.Montessori pedagogik yordamning mohiyati uning didaktik prinsiplaridan birida shakllantirilgan: “Men uni 

toʻgʻri yoʻnalishga yoʻnaltirishim, uni hal qilishga undashim kerak, qolganlarini esa oʻzi qiladi”. 

“Hamkorlik pedagogikasi”ni shakllantirishda katta rol oʻynagan L.S.Vigotskiy, rivojlanish uchun yangi 

xulq-atvorni mexanik ravishda egallashni anglatuvchi bihevoristlarning oʻqitish konsepsiyasini tanqid qilgan. 

L.S.Vigotskiy [2] pedagogikaga “eng yaqin rivojlanish zonasi” konsepsiyasini kiritdi. Uning fikriga koʻra, u 

oʻqitishni yaratadi, ya’ni “bolani hayotga olib keladi, uygʻotadi va harakatga keltiradi. Bir qator ichki 

rivojlanish jarayonlari bolaning ichki mulkiga aylanadi”. 

L.S. Vigotskiy [4] bolaga qanday yordam berish mumkinligini, u qanday qilib bilmasligini, uni qoʻllab-

quvvatlash orqali oʻqitish imkoniyatini koʻrib chiqadi. Pedagogik qoʻllab-quvvatlash nazariy jihatdan bir qator 

asosiy qoidalarga asoslanadi. Avvalo, bu L.S. Vigotskiyning nazariy konsepsiyasining qoidalari boʻlib, unga 

koʻra insonning aqliy rivojlanishining asosi uning hayotiy faoliyatining ijtimoiy holatini sifatli oʻzgartirishdir. 

Rivojlanish jarayoniga ijobiy ta’sir koʻrsatadigan A.N.Leontevning faoliyat nazariyasi pozitsiyasi yetakchi 

faoliyatni boshqarishni anglatadi.  

Hozirgi kunda ta’lim yordami gʻoyasi butun dunyoda keng tarqalgan. “Pedagogik yordam” tushunchasi 

koʻpincha xorijiy tadqiqotchilar tomonidan individual rivojlanish jarayonini tavsiflashda qoʻllaniladi. Shunday 
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qilib, AQSH pedagogik adabiyotida “gaydens” atamasi mavjud boʻlib, u rus pedagogik ensiklopediyasida, 

AQSH ta’lim tizimida psixolog-pedagogik maslahat xizmati sifatida talqin etiladi. Keng ma’noda, “gaydens” 

- bu har qanday qiyin vaziyatda, agar shaxs yangi shartlarga tanlash, qaror qabul qilish yoki moslashishga 

muhtoj boʻlsa yordam. Tor ma’noda-muvaffaqiyatli oʻqish, kasb tanlash va oʻz qobiliyatini rivojlantirish 

uchun bilimlarni qoʻllash maqsadida oʻz-oʻzini anglash va uning atrofidagi dunyoni bilish uchun shaxsga 

yordam berish jarayoni. 

Angliyada pedagogik yordamning mohiyati “Paster-parvarish”, “homiylik” tushunchalarida aniq 

ifodalanadi. Niderlandiyada muhokama qilinayotgan konsepsiyaning ma’nosi ingliz tilida “maktab boshqaruvi 

va yoʻriqnomasi va ishga qabul qilish boʻyicha hisob-kitob” orqali amalga oshiriladi. Bu esa psixologik 

yordam tizimi va ta’lim jarayonida bolani qoʻllab-quvvatlash va professional yoʻlni tanlash tizimi sifatida 

tarjima qilinadi. Qayta qurish davrida oʻquvchiga pedagogik yordam va qoʻllab-quvvatlash gʻoyasi 

oʻqituvchilarda qiziqish uygʻotdi. Pedagogik qoʻllab-quvvatlash mazmuni esa XX asrning 90-yillarida olim 

O.S. Gazman [3] tomonidan belgilangan edi. 

Bolalik muammolari bilan shugʻullanadigan koʻplab olimlar “pedagogik qoʻllab-quvvatlash”, 

“psixologik va pedagogik qoʻllab-quvvatlash”, “ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash”, “tibbiy-psixologik va pedagogik 

yordam”, “ijtimoiy-pedagogik qoʻllab-quvvatlash” tushunchalari paydo boʻlishiga olib keldi. Qoʻllab-

quvvatlash koʻpincha “yordam va qoʻllab-quvvatlash” kombinatsiyasida ishlatiladi. Ba’zi mualliflar- 

(L.Y.Oliferinko, T.P. Shulga, I.F. Dementiyeva)ning nisbatlarini aniqlab, asosiy ma’no uni qoʻllab-quvvatlash 

sifatida belgilash orqali qoʻllab-quvvatlanadi. Yordam - biror narsaga yordam berishga qaratilgan chora-

tadbirlar tizimi, qoʻllab-quvvatlash mazkur chora-tadbirlar tizimini, ya’ni yordam berish faoliyatini amalga 

oshirishdir. Biroq “qoʻllab-quvvatlash” va “yordam” tushunchalarini koʻpaytirish argumenti yetarli darajada 

ishonarli emas. 

Pedagogik yordam tushunchasi koʻpincha, pedagogik yordam bilan birgalikda ishlatiladi. Koʻpincha, 

bir konsepsiya boshqasi bilan belgilanadi: “yordam berish” degan ma’noni anglatadi. Biroq, koʻpincha 

pedagogik yordam tushunchasi pedagogik qoʻllab-quvvatlashga qaraganda tor ma’noga ega, uni amalga 

oshirish biror narsaga yordam berishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi deb qaraladi. Pedagogik qoʻllab-

quvvatlash mazkur chora-tadbirlar tizimini, ushbu yordamni, ya’ni yordam faoliyati bildiradi. Bir qator 

mualliflarning fikriga koʻra, pedagogik yordam- ishtirok etish, empatiya, tashabbus, qabul qilish, qoʻllab-

quvvatlash bilan birga pedagogik qoʻllab-quvvatlash turlaridan biriga kiradi. 

Darhaqiqat, bu tushunchalar bir xil ma’noga ega, ammo ularning mohiyati mutlaqo bir xil emas. Siz 

hatto yaqin boʻlmasdan bilvosita qoʻllab-quvvatlashingiz mumkin; yordam berish - faqat muloqotda, oʻquvchi 

bilan yaqin aloqada boʻlib, u bilan mustaqil ravishda kurasha olmaydigan qiyinchilik bilan uchrashganda, lekin 

uni yengish uchun shaxsan muhim boʻlgan holatda boʻlishi mumkin. Shunga qaramay, bu tushunchalar bir-

birining oʻrnini bosadi. Oʻquvchiga bir yoki bir nechta yordam berish orqali oʻqituvchi uni qoʻllab-

quvvatlaydi, aksincha, agar kerak boʻlsa, oʻquvchining dastlabki qoʻrqoq, noaniq harakatlarini qoʻllab-

quvvatlab, oʻz huquqlarini himoya qilib, jamoatchilik fikrini shakllantiradi. Oʻqituvchi oʻquvchiga nisbatan 

ishonch qozonishga, kerakli maqsadga erishish va duch kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun kuch 

topishga yordam beradi.  

Pedagogik yordam orqali oʻquvchilarga ta’lim va muloqot jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni 

bartaraf etishda yordam berishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimini tushunish orqali biz uni maxsus pedagogik 

faoliyat deb hisoblamaymiz. Pedagogik yordam, oʻqituvchining oʻquvchiga, uning psixologik farovonligiga, 

sogʻligʻi, oʻquv faoliyatida muvaffaqiyatga gʻamxoʻrlik qilishda namoyon boʻlgan pedagogik faoliyatning 

insonparvarlik yadrosidir. Pedagogik yordam - shaxsiy yoʻnaltirilgan ta’lim nazariyasini amaliy qoʻllash 

vositasi boʻlib, unda oʻquvchining subyekt neoplazmalarini rivojlantirishga qaratilgan - faoliyat, mustaqillik, 

tayyorgarlik va oʻquv faoliyatini, tashabbus va ijodkorlikni, refleksivlikni amalga oshirish qobiliyatidir. 

Pedagogik yordam koʻrsatish bir vaqtning oʻzida uning samaradorligini ta’minlaydigan shartlar sifatida 

tasniflanishi mumkin boʻlgan bir qator oʻziga xos xususiyatlarni ta’kidlash imkonini beradi. Pedagogik yordam 

har doim manzilli, ya’ni muayyan muammoli vaziyat bilan bogʻliq ravishda muayyan oʻquvchiga qaratilgan 

boʻlib, u oʻz-oʻzidan paydo boʻlgan qiyinchiliklarni yengib oʻtishga yordam beradigan vositalarni aniqlash 

bilan bogʻliq. Bu oʻz vaqtida boʻlishi kerak, ya’ni oldindan kutish, oldini olish, keraksiz voqealarni 

rivojlantirish va kechiktirmaslik lozim.  

U oʻquvchining psixologik holatiga va uning shaxsiy xususiyatlariga, shuningdek, unga yordam berish 

vositasi va usullarini tanlash nuqtayi nazaridan ham professional tarzda savodli boʻlishi kerak. Ta’lim va 

rivojlanish maqsadini amalga oshirish hamda bir vaqtning oʻzida kelajakka yoʻnaltirilgan boʻlishi kerak. 

Oʻquvchining ertangi kuni va uning yaqin rivojlanish zonasi. Va nihoyat, pedagogik yordam nozik boʻlishi, u 

oʻquvchining qadr-qimmatini his qilmasligi kerak, uni boshqalar va oʻzlarining koʻzlarida kamsitmasligi 

kerak. 
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Olimlar pedagogik yordam choralari, uning turlari “foydaliligi” – “almashtirish”, taqlid qilish, 

hamkorlik qilish, tashabbus koʻrsatish, “zarar yetkazish” muammosiga toʻgʻri murojaat qilmoqdalar. 

Zamonaviy insonparvarlik pedagogikasida zaruriy qoʻllab-quvvatlash me’yorlari shakllantirilgan, ular 

oʻqituvchining professional pozitsiyasiga kiritilishi kerak: 

1. Bolaga boʻlgan hurmat va buning natijasida uni shaxs sifatida soʻzsiz qabul qilish; ruhiy iliqlik, 

sezgirlik, koʻrish va eshitish qobiliyati, empatiya, rahm-shafqat, bagʻrikenglik va sabr-toqat, kechirish 

qobiliyati. 

2. Bolalar bilan muloqot qilishning dialog shakllariga sodiqlik, ular bilan qobiliyati, tinglash va eshitish 

qobiliyati.  

3. Qadr-qimmat va ishonchni hurmat qilish, har bir bolaning taqdiriga ishonish befarq boʻlmaslik.  

4. Muammoni hal qilishda muvaffaqiyat qozonish, muammoni hal qilishda yordam berishga tayyorlik 

va toʻgʻridan-toʻgʻri yordam berish.  

5. Harakat, tanlov, oʻz-oʻzini ifodalash erkinligi huquqini e’tirof etish; bolaning irodasi va uning xohish-

istagiga boʻlgan huquqini tan olish (“men istayman” va “istamayman”). 

6. Mustaqillik va uning kuchli tomonlariga ishonchni ragʻbatlantirish hamda tasdiqlash, oʻz-oʻzini tahlil 

qilishni ragʻbatlantirish.  

7. Doʻst boʻla olish qobiliyati, uning yonida boʻlish istagi va qobiliyati, oʻrniga hech narsa talab 

qilmaslikka tayyorlik.  

8. Oʻz-oʻzini tahlil, doimiy nazorat qilish pozitsiyani va oʻz-oʻzini hurmat qilishni oʻzgartirish 

qobiliyati. 

Maktab oʻquvchilarining oʻziga xos xususiyatlari, individual yondashuv va oʻziga xos muayyan 

oʻquvchiga pedagogik yordam berishning umumiy qoidalarini aks ettiruvchi faoliyat-funksional: har bir kishi 

emas, balki muayyan bola, uning oilasi uchun yordamning manzili; bolaning uni yordam olishiga ishonch hosil 

qilish kafolati; har bir bolaga tez va oʻz vaqtida yordam berishni talab qiladigan tezkorlik; har bir bola 

muammolarini hal qilishning murakkabligi, uning individual holatini hisobga olgan holda. 

O.S.Gazman quyidagi insonparvarlik ta’lim maksimlarini eng muhim deb ta’riflaydi:  

- bolani doimo oʻzgartirishda qabul qiling; bolaning shaxsiyatining qadr-qimmatini kamsitmang; hech 

kimni hech kim bilan taqqoslamang, harakat natijalarini taqqoslashingiz mumkin; ishonch - tekshirmang!; xato 

qilish huquqini tan oling va uni hukm qilmang; xatoingizni qanday tan olish kerak; bolani himoya qilib, uni 

himoya qilishni oʻrgating. 

Pedagogik yordamni amalga oshirishning muvaffaqiyati bir qator shartlarga muvofiq amalga oshirilishi 

mumkin: 

1. Bolaning yordam va qoʻllab-quvvatlashga roziligi. U oʻzi yordam soʻraydi yoki uni taklif qilganda 

rad etmaydi. Bolaning hayoti va sogʻligʻi uchun xavfli boʻlgan taqdirda, ijtimoiy xulq-atvorda soʻzsiz 

aralashuv amalga oshiriladi. 

2. Oʻz muammolarini hal qilishning ustuvorligi bolaga tegishli. Oʻqituvchi faqat bu uchun sharoit 

yaratib, muammoning mohiyatini tushunishga yordam beradi va uning yechimini topishga yordam beradi yoki 

oʻquvchining mustaqil harakatlariga bevosita ta’sir koʻrsatadi. 

3. Hamkorlik va koʻmaklashish. Bu holat pedagogik yordamning mazmunli va texnologik mohiyatini 

aks ettiradi, bu toʻsiqni bartaraf etish uchun birgalikdagi harakat jarayonini, muammolarni konstruktiv hal 

qilishda yordam beradi. 

4. Maxfiylikka rioya qilish. Faqat kattalar uchun toʻliq ishonch bilan, bola tomonidan qabul qilinadi va 

ehtimol, faol ichki ish uchun impuls boʻladi.  

5. Yaxshi niyat va benuqsonlik. Oʻquvchi bilan oʻzaro aloqada hissiy tusga ega boʻlish yordamni amalga 

oshirishda muvaffaqiyat va qobiliyatsizlikning kafolati boʻlishi mumkin. Oʻqituvchi “boladan” ketganida, u 

oʻz harakatlarini boshqalarning harakatlariga solishtirmaydi, balki oʻquvchining ovozini tushunish, eshitish, 

unga qiyinchilik va muammolarni yengishga yordam berishga harakat qiladi. 

Bizning uzoq muddatli kuzatishlarimiz natijasida barcha 1-sinf oʻquvchilari pedagogik yordamga 

muhtoj boʻlgan yosh xususiyatlariga qarab, lekin ayniqsa, chapaqay bolalar yordamga koʻproq muhtoj boʻladi. 

Chunki ular maktabda oʻqishning birinchi yilida eng himoyasiz va zaif boʻlib, ularning fiziologik va hissiy-

psixologik xususiyatlari, bir tomondan, maktabning oʻng qoʻli bilan oʻqitishga yoʻnaltirilganlida namoyon 

boʻladi. 

Tadqiqot ishmiz natijasi koʻrsatadiki, chapaqay bolalar ta’lim faoliyatining barcha sohalarida 

qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar, ammo ularning shakllanishida eng muhim: a) yozish qobiliyatlari. Tajriba-

sinov ishlari boshlanganda eksperimental va nazorat sinflarining oʻquvchilari yozma harflarni tasvirlash 

qobiliyatiga ega emaslar va faqat bosma harflarni yozish qobiliyatiga ega edilar; b) mehnat qobiliyatlari. 

Bolalar bogʻchasi yoki oilada faqat oʻquvchilar eksperimental darslari yetarli darajada ishlab chiqilgan emas. 
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d) muloqot qobiliyatlari. Ta’lim boshlanishida, oʻnaqay eksperimental va nazorat sinflarida oʻrtacha daraja - 

oʻquvchilar uchun, chapaqay eksperimental va nazorat sinflarida darajadagi kommunikativ koʻnikmalar yoʻq 

edi. 

Kelajakda 1-sinf oʻquvchilariga pedagogik yordam koʻrsatish boʻyicha ishlar oʻquv yilining 

boshlanishidan 6 oy oldin boshlanadi. Ushbu bosqichda “bolaning yetakchi qoʻli” aniqlanadi, biologik 

yetuklikni baholash natijalari, ovoz sifati, yoshi kattalarning koʻrsatmalarini tinglash va bajarish qobiliyati 

asosida oʻrganishga tayyorligi aniqlanadi. Ota-onalar bilan suhbatlar jarayonida bolaning tugʻilishdan 

maktabga qabul qilinishgacha boʻlgan rivojlanishining yaxlit koʻrinishini taqdim etish uchun zarur boʻlgan 

anamnestik ma’lumotlar, jumladan, travma, erta psixomotor rivojlanish, oilaviy sharoiti va maktabgacha ta’lim 

tizimi haqida ma’lumot toʻplanadi. 

Ota-onalar bilan muloqot ular bilan ishlashni boshlash uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Chapaqay 

bolalarga yordam berish haqida hech qanday ma’lumot yoʻqligi aniq. Sinflarning mavzusi chapaqay 

bolalarning psixologik va fiziologik xususiyatlari, chapaqay bolalarni yozish uchun tayyorlash, chap 

qoʻllardagi bolalarning nutq rivojlanishining buzilishi va ularni bartaraf etish yoʻllari, tomoshabinlar idrokini 

rivojlantirish usullari va chapaqay bolalarni vizual-vosita muvofiqlashtirish, nozik muvofiqlashtirilgan qoʻl 

harakatlarini rivojlantirish vositalari, yetakchi qoʻlni aniqlash uchun bolalardan test natijalari olinadi. 

 

 
1-rasm. Boshlangʻich sinf chapaqay oʻquvchilarini yozuvga oʻrgatishning metodik mexanizmini 

takomillashtirish jarayoni modeli 

Kuzatishlarimiz shundan dalolat beradiki, koʻpchilik oʻqituvchilar chapaqay oʻquvchilarga pedagogik 

yordam koʻrsatish usullari haqida bilimga ega emaslar, shuning uchun ular chapaqay oʻquvchilarning tabiati, 

chapaqay ularning fiziologik va hissiy-psixologik xususiyatlari, maktabda oʻqishning birinchi yilida paydo 

boʻlgan qiyinchiliklar, ularni yozish jarayonida yengish yoʻllari, mehnat koʻnikma va malakalarini 

shakllantirish, muloqot qobiliyatlari va salomatlikni saqlab qolish kabi holatlarni yaxshi tushunmaydilar. 
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Barcha fanlar boʻyicha tizimli ishlar olib borishi kerak. Matematika - raqamlarni yozish, hisoblash 

koʻnikmalari va boshqalarni, tasviriy san’atni oʻzlashtirishda yordam berish - ikkala qoʻlni bir vaqtning oʻzida 

chizish orqali yarim sharlarning sinxron rivojlanishi va boshqalar. 

Shunday qilib, pedagogik yordam gʻoyasi uzoq tarixga ega, uning kelib chiqishi klassik pedagogikada 

kuzatilishi mumkin. O.S.Gazman [3] va uning izdoshlari tomonidan ishlab chiqilgan pedagogik yordam va 

qoʻllab-quvvatlash mazmuni, asosiy qoidalari va tamoyillari mavjud. “Pedagogik yordam” va “pedagogik 

qoʻllab-quvvatlash” tushunchalari sinonimga ega, ammo ularning ma’nosi mutlaqo bir xil emas. “Qoʻllab-

quvvatlash” psixologik tushuncha, pedagogik yordam esa koʻproq pedagogik tushunchadir. 

Maktabda oʻqishning birinchi yilida pedagogik yordamga boʻlgan ehtiyoj, bolaning psixologik 

fiziologik va hissiy-ruhiy rivojlanishining oʻziga xos xususiyatlari va ta’lim jarayonining oʻnaqaylarga 

yoʻnaltirilganligi sababli, chapaqay oʻquvchilarda ayniqsa yuqori boʻladi. Chapaqay oʻquvchilarga pedagogik 

yordam koʻrsatish oʻqituvchi va ota-onalarning maxsus tayyorgarligini talab qiladi. 

Hozirgi oʻzgaruvchan sharoitda qanday qilib bolalarni barqaror rivojlantirish mumkin, degan savolga 

nazariyotchilar va amaliyotchilar tomonidan birday javob izlanmoqdalar. Buning uchun eng dolzarb masala 

ta’lim oluvchilarni pedagogik qoʻllab-quvvatlash vositalari va shakllarini izlab topishdan iborat. Bolalarni 

pedagogik qoʻllab-quvvatlashni maktabgacha ta’lim jarayonidan boshlab uzluksiz davom ettirish lozim (2.2.1-

rasm).  

Oʻquvchilarni pedagogik qoʻllab-quvvatlash tushunchasi ostida yuqori kasbiy mahoratga ega boʻlgan 

pedagoglarning faoliyati tushuniladi. Ular ta’lim oluvchilarga ogohlantiruvchi tezkor yordam koʻrsata oladilar. 

Bolalarni intellektual rivojlantirish muammosining yechimi esa ularning ruhiy, jismoniy salomatliklari, 

muloqotlari, oʻquv faoliyatlaridagi muvaffaqiyatlari, oʻzlarining hayotdagi oʻrinlari va kasbiy yoʻnalishlarini 

aniqlashlari uchun ham muhimdir.  

Pedagogik qoʻllab-quvvatlash tushunchasining markazida ta’lim oluvchi shaxs turadi.  

Pedagoglar ta’lim oluvchilarning har bir holatini e’tibordan chetda qoldirmasliklari kerak. Ular 

yordamga muhtoj bolalarni izlashlari va aniqlay olishlari lozim. Pedagoglardan ta’lim oluvchilarni kashf 

etishlari, ularning muammolari va layoqatlarini aniqlay olishlari talab etiladi. 

Shularga asoslangan holda, ta’lim-tarbiya jarayonida bolalarni qoʻllab-quvvatlash orqali ularni 

intellektual rivojlantirish oʻz yechimini kutayotgan dolzarb pedagogik muammo ekanligini alohida ta’kidlash 

lozim.  
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OLIY TA’LIMDA KREDIT-MODUL TIZIMI ASOSIDA ONA TILINI OʻQITISH 

METODIKASI FANI TA’LIMI MUAMMOSINING FANDA YORITILISHI 
 

Maqolada oliy ta’lim muassasalarda kredit-modul tizimida fanlarni oʻqitishda uning sifati va 

samaradorligini oshirishning asosini masofaviy va mustaqil ta’lim tashkil etishi yoritilgan. Hozirgi davrda 

oliy ta’lim muassasalarida oʻqitishning pedagogik texnologiyalariga asoslangan masofaviy va mustaqil 

oʻqitish tizimlarining ta’lim sifatiga axborot texnologiyalar orqali kirib, u bilan chambarchasligi koʻrib 

oʻtilgan. Oliy ta’lim tizimida ona tilini kredit -modul tizimi asosida oʻqitish muammosini yoritishga 

bagʻishlangan. 

Kalit soʻzlar: oliy ta’lim tizimi, masofaviy ta’lim, kredit modul tizimi, pedagogik texnologiyalar, 

mustaqil ta’lim, ta’lim sifati, ta’lim samaradorligi, ona tili oʻqitish metodikasi, ona tili oʻqitish metodikasi 

muammosi. 

В статье рассматривается дистанционное и самостоятельное обучение как основа повышения 

качества и эффективности преподавания дисциплин в кредитно-модульной системе в высших 

учебных заведениях. В настоящее время считается, что дистанционные и самостоятельные системы 

образования, основанные на педагогических технологиях преподавания в высших учебных заведениях, 

вошли в качество образования через информационные технологии и тесно переплетены с ним. Он 

посвящен проблеме обучения родному языку в системе высшего образования на основе кредитно-

модульной системы. 

Ключевые слова: проблемы системы высшего образования, дистанционное образование, 

кредитно-модульная система, педагогические технологии, самостоятельное образование, качество 

образования, эффективность обучения, методика обучения родному языку, методика обучения 

родному языку. 

The article discusses distance and independent learning as the basis for improving the quality and 

efficiency of teaching disciplines in a credit-modular system in higher educational institutions. Currently, it is 

believed that distance and independent education systems based on pedagogical teaching technologies in 

higher educational institutions have entered the quality of education through information technology and are 

closely intertwined with it. It is devoted to the problem of teaching the native language in the higher education 

system on the basis of a credit-modular system. 

Keywords: problems of the higher education system, distance education, credit-modular system, 

pedagogical technologies, independent education, quality of education, teaching efficiency, methods of 

teaching the mother tongue, methods of teaching the mother tongue. 

 

Kirish. Insoniyat XX asr nihoyasida bir turkum muammolarga duch keldikim, ular bevosita axborot 

telekommunikatsiya sohasidagi jiddiy oʻzgarishlar, xususan, axborot texnologiyalarining jadal sur’atlar bilan 

rivojlanishiga bogʻliq. Ta’lim, ishlab chiqarishning turli jabhalariga yangi axborot kommunikatsiya vositalari 

kirib kela boshladi. Internet global kompyuter tarmogʻini rivojlanishi butun dunyo ta’lim tizimini 

takomillashtirishning yangi yoʻnalishlarini ochilishiga (IT, IQ) texnologiyalarni joriy qilinishiga sabab 

boʻlmoqda. Bu voqelik, oʻquv muassasalarining texnik ta’minotini keskin oʻzgarishini, dunyoviy axborot 

resurslarga keng yoʻl ochilishi oʻqitishning yangi shakl va usullaridan foydalanish zaruratini keltirib chiqardi. 

Asosiy qism. Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini ta’lim jarayoniga kirib 

kelishi an’anaviy oʻqitish usullariga qoʻshimcha ravishda yangi oʻqitish shakli - masofaviy oʻqitish 

yaratilishiga omil boʻldi. Masofadan oʻqitish davr talabiga aylanib ta’lim tizimining rivojiga asos boʻldi. 

Masofaviy ta’limda ta’lim oluvchi va oʻqituvchi fazoviy bir-biridan ajralgan holda oʻzaro maxsus yaratilgan 

oʻquv kurslari, nazorat shakllari, elektron aloqa va Internetning boshqa texnologiyalari yordamida doimiy 

muloqotda boʻladilar. Internet texnologiyasini qoʻllashga asoslangan masofaviy oʻqitish jahon axborot ta’lim 

tarmogʻiga kirish imkonini beradi. Respublikamizda oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan masofaviy 

ta’limni tashkil qilinishini va u qanday omillarga bogʻliqligini oʻrganish, uning fanlarni oʻqitishda sifat hamda 

samaradorligini oshirishga qanday usullar ta’sirini oʻrganish maqsadida 2002-yilda Malaziya davlatiga 
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birinchi marta malaka oshirish boʻyicha gurih yuborilgan edi. Ushbu guruh a’zolari tomonidan OTMda 

seminarlar oʻtkazilib, OAVda chiqishlar qilinib, maqolalar yozilib masofaviy ta’limni oʻquv jarayoniga tatbiq 

qilish boʻyicha takliflar berilgan va yoʻriqnomalar tayyorlangan edi  

Hozirgi vaqtda oliy ta’lim muassasalarida masofaviy ta’limni joriy etish koronavirusning kirib kelishi 

va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar tayyorlash boʻyicha respublika maxsus komissiya 

yigʻilishining 11-son bayonida keltirilgan topshiriqlarning ijrosini ta’minlash maqsadida 2020-yil 27-martda 

233-sonli buyruq chiqarildi [1]. Unga asosan masofaviy ta’lim platformasini yaratish lozim, ya’ni masofadan 

oʻqitish tizimini yaratish kerak. Masofaviy ta’limni amalga oshirishda shu soha boʻyicha malakali mutaxassis, 

yetarli moddiy texnik baza va internet tizimi (telefon, telegram, smatfon...) kompyuter talab darajasida boʻlishi 

lozim. OOʻMTV tizimidagi bir qancha oliy oʻquv yurtlari ta’lim tizimini 2020-2021-oʻquv yilidan kredit-

modul tizimida amalga oshirildi. Bu tizimning asosini masofaviy va mustaqil oʻqitish tashkil qiladi. Masofaviy 

oʻqitishni turli shakllardan (onlayn, vebnet, vebinar, e-learning, dasturlari va sh.k.) iborat koʻrinishlarda 

amalga oshirish mumkin. 

Kredit-modul tizimi, bu - ta’limni tashkil etish jarayoni boʻlib, oʻqitishning modul texnologiyalari 

jamlanmasi va kredit oʻlchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Kredit-modul tamoyilida ikkita asosiy 

masalaga ahamiyat beriladi: 

- talabalarning mustaqil ishlashini ta’minlash; 

- talabalar bilimini reyting asosida baholash [2]. 

Masofaviy oʻqitish barcha ta’lim olish istagi boʻlganlarga oʻz malakasini uzluksiz oshirish imkonini 

yaratadi. Bunday oʻqitish jarayonida ta’lim oluvchi interaktiv rejimda mustaqil oʻquv-uslubiy materiallarni 

oʻzlashtiradi, nazoratdan oʻtadi, oʻqituvchining bevosita rahbarligida nazorat ishlarini bajaradi va guruhdagi 

boshqa “vertikal oʻquv guruhi” ta’lim oluvchilari bilan muloqotda boʻladi. Masofaviy oʻqitishda turli xil 

axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalaniladi. Masalan, an’anaviy bosma usuliga asoslangan 

oʻqitish vositalari (oʻquv qoʻllanma, darsliklar) talabalarni yangi material bilan tanishtirishga asoslansa, 

interaktiv audio va video konferensiyalar ma’lum vaqt orasida oʻzaro muloqotda boʻlishga, elektron pochta 

toʻgʻri va teskari aloqa oʻrnatishga, ya’ni xabarlarni joʻnatish va qabul qilishga moʻljallangan.  

“Oliy ta’lim muassasalarida oʻquv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi toʻgʻrisida”gi 

huquqiy hujjatlarida mamlakatimiz oliy ta’lim tizimiga ta’limning jahon tan olgan mukammal oʻlchov birligini 

olib kirish, oliy ta’lim oʻquv dasturlarida muvozanat va me’yor paydo boʻlishi, oliy ta’lim muassasalarida 

oʻqish jarayonining shaffoflashishi, oʻquv dasturlarining iqtisodiyot, mehnat bozori va talabalar ehtiyojlari 

asosida shakllanishi, darslarning sifati yaxshilanishi va nihoyat har bir talaba ma’lum ma’noda oʻzining 

mustaqil oʻquv dasturiga ega boʻlishi kabi masalalarga qaratilgan tadqiqotlarini keltirib oʻtish oʻrinli [3]. 

Mustaqil ta’limning asosiy vazifasi talabalar mustaqil ravishda ma’lumotlar topish usuli bilan bilim 

olishni rivojlantirish, oʻquv jarayoniga ijodiy yondashishga faol qiziqishni shakllantirishdan iborat. Talabalar 

mustaqil ravishda kurs ishlari, kurs loyihasi, bitiruv malakaviy ishi va magistrlik dissertatsiyalarini 

tayyorlayotganlarida qoʻyilgan muammolarni chuqur tahlil qilib, oʻzlarining mustaqil asoslangan fikr va 

xulosalarini chiqarishlari kerak. Mustaqil ta’limning samarali boʻlishi uchun quyidagi usul va vositalardan 

foydalanish maqsadga muvofiq: klaster, suhbat, bahs, toifalash jadvali, pinbord, insert, “Bilaman, bilishni 

xohlayman, bilib oldim” jadvali, T-jadval, Venn diagrammasi, “Nima uchun?”, baliq skeleti va boshqalar[4]. 

Masofaviy oʻqitish - oʻzaro ma’lum bir masofada Internet texnologiya yoki boshqa interaktiv usullar va 

barcha oʻquv jarayonlari komponentlari - maqsad, mazmun, metod, tashkiliy shakllar va oʻqitish usullariga 

asoslangan ta’lim oluvchi va oʻqituvchi oʻrtasidagi munosabat. Masofaviy oʻqitish tizimi - masofaviy oʻqitish 

shartlari asosida tashkil etiladigan oʻqitish tizimi. Barcha ta’lim tizimlari singari masofaviy oʻqitish tizimi 

oʻzining tarkibiy maqsadi, mazmuni, usullari, vositalari va tashkiliy shakllariga ega. Masofaviy oʻqitishning 

pedagogik texnologiyalari - tanlangan oʻqitish konsepsiyasiga asoslangan masofaviy ta’limning oʻquv-

tarbiyaviy jarayonini ta’minlovchi oʻqitish metodi va uslublar majmuasi 

Muhokamalar va natijalar. Aynan, ona tili sohalarini oʻqitishga bu tizimni tadbiq etish nima uchun 

kerak?  

Hammizga ma’lumki, ona tili sohalarini oʻrgatuvchi fanlar kuchli fikr va tafakkurni talab etadi. Bu 

fanlarni oʻqitish va oʻrganish uchun OTMlarida kredit-modul tizimini tatbiq etish ta’lim samaradorligini 

sezilarli darajada oshiradi, ona tiligi amalyotga qoʻllash uchun zamin yaratadi. Oʻzbekistondagi ona tili 

sohasini oʻrgatuvchi Oliy ta’lim muassasalarini jahon miqyosidagi nufuzli oʻzbek tili universitetlari bilan 

hamkorliklarni yoʻlga qoʻyishga imkon yaratadi. Kredit-modul tizimiga oʻtish ona tili sohasidagi talabalarga 

qanday imtiyozlar beradi? 

Birinchidan, akademik mobillik - talabalar kreditlarini saqlagan holda, istalgan mos oliygohga oʻqishni 

qiyinchiliklarsiz koʻchirib oʻtishlari mumkin boʻladi. U xoh jahon universiteti, xoh oʻzimizdagi istalgan OTM 

boʻlishining ahamiyati yoʻq. Faqat, talaba toʻplagan krediti koʻchirib oʻtish kreditiga yetsa boʻlgani.  
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Ikkinchidan, talabalarga oʻqituvchini tanlash erkinligi beriladi. Bu orqali, oʻqituvchi va talaba oʻrtasida 

akademik muloqot ta’minlanadi. 

Uchinchidan, talabalar oʻz istaklaridan kelib chiqqan holda, fanlarni tanlash imkoniyatiga ega boʻladi. 

Albatta, bu oʻrinda majburiy oʻrganilishi lozim boʻlgan (mutaxassis) fanlar ham bor, ammo talaba mustaqil 

tanlov fanlarini belgilay oladi. Ona tili sohasidagi talabalar uchun bu ayni muddao.  

Toʻrtinchidan, talabalarga ta’lim dasturini mustaqil shakllantirish imkoniyatini yaratish va qoʻyiladigan 

baholarning oshkoraligini ta’minlash yoʻlga qoʻyiladi. Bu esa, oʻz-oʻzidan ta’lim tizimidagi korrupsiyaning 

barham topishini ta’minlaydi. Amaldagi oʻqitish tizimidan farqli oʻlaroq, kredit tizimida majburiy fanlardan 

tashqari tanlov fanlari hamda talabaning shaxsiy dars jadvali boʻladi. Talabalar oʻqishdan haydalmaydi yoki 

kursdan kursga qolmaydi. Qaysi fandan belgilangan kreditlarni yigʻolmasa, oʻsha fanning oʻzidan qayta oʻqish 

va qayta imtihon boʻladi, xolos. Qayta oʻqish – bu birinchi darsdan to oxirgi darsgacha oʻtilgan ma’ruza, 

labaratoriya va amaliy mashgʻulotlarni oʻz ichiga oladi. Qayta oʻqish pullik. Uning kredit summasi kontrakt 

summasidan kelib chiqib hisoblanadi. Oliy ma’lumot olinganligi toʻgʻrisidagi diplom esa, belgilangan kreditlar 

yigʻilgandan soʻnggina beriladi. Semestr yakunida talabalar bahosining 50 foizini fan oʻqituvchisi, 50 foizini 

OTM rahbariyati qoʻyadi. Ya’ni, bir semestr davomida oraliq nazorat, uyga vazifalar va amaliy mashgʻulot 

(labaratoriya) ishlarini professor-oʻqituvchilar baholaydi. Yakuniy nazorat OTM rahbariyati tomonidan 

olinadi. Unda oʻqituvchi-professor ishtirok etmaydi.  

Xulosa. Mutaxassislar fikricha, kreditlarni yigʻish uchun talabalardan darslarda qatnashish, berilgan 

vazifalarni vaqtida bajarish, oʻz bilim saviyasini namoyon etish talab etiladi [5]. Masofaviy ta’lim 

texnologiyalari yordamida nafaqat bir qator muntazam pedagogik harakatlarni kompyuter yelkasiga 

koʻchirish, balki chinakam sifatli, individual, tabaqalashtirilgan ta’limni tashkil etish ham mumkin. 
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Oʻgʻiljon OLLOQOVA 
Buxoro davlat universiteti 

boshlangʻich ta’lim metodikasi 

 kafedrasi oʻqituvchisi 

 

BOSHLANGʻICH SINF ONA TILI DARSLARIDA OʻQUVCHILARNING 

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVINI TASHKIL ETISH 
 

Maqolada lingvitik kompetensiyaning mazmun-mohiyati, jahon pedagoglarining qarashlari bayon 

qilingan. Lingvistik kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismi sifatida pragmatik kompetensiya qaralib tahlil 

qilingan. 

Kalit soʻzlar: kompetensiya, lingvistik kompetensiya, pragmatika, pragmatik kompetensiya, nutq, matn, 

ijodiylik. 

В статье раскрывается сущность языковой компетенции, взгляды педагогов всего мира. 

Прагматическая компетенция рассматривается и анализируется как ключевой компонент языковой 

компетенции. 

Ключевые слова: компетенция, языковая компетенция, прагматика, прагматическая 

компетенция, речь, текст, креативность. 

The article describes the essence of linguistic competence, the views of educators around the world. 

Pragmatic competence is considered and analyzed as a key component of linguistic competence. 

Key words: competence, linguistic competence, pragmatics, pragmatic competence, speech, text, 

creativity. 

 

Kirish. Bolaning tafakkuri, ijodiyligi, tanqidiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim 

tizimida boshlangʻich sinfni tugatayotgan har bir oʻquvchi shaxsiga bir qancha zamonaviy, shu jumladan, 

uning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi nuqtayi nazaridan yangi talablarni qoʻyadi. Binobarin, oʻqitishning 

maqsadlari, vazifalari, mazmuni, uslublari va usullarini qayta koʻrib chiqqan holda ishlab chiqilgan yangi 

milliy dasturning qabul qilinishi bu boradagi ishlarning samarasini oshirishda asosiy dasturulamal boʻlib, 

oʻquvchilarning har tomonlama rivojlanishi, aqliy va ijodiy salohiyatining yanada yuqori boʻlishida xizmat 

qiladi.  

Yangi tahrirdagi milliy oʻquv dasturga koʻra nashr qilingan ona tili va oʻqish savodxonligi darsligining 

1-va 2-sinflarda joriy qilinishi oʻquvchi va oʻqituvchining faolligini oshirishni, oʻz ustida tinimsiz ishlashni, 

oʻquv topshiriqlarni ijodiy yondashgan holda bajartirish va bajarishni nazarda tutadi. Bundan koʻzlangan 

asosiy maqsad PIRLS xalqaro tadqiqotdan koʻzlangan asosiy maqsadga erishishdir.  

PIRLS xalqaro tadqiqoti boshlangʻich sinf oʻquvchilarining oʻqib tushunish koʻnikmalarini qay darajada 

rivojlanganligi haqidagi ma’lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, oʻqish va oʻqitishni 

yaxshilashda ta’lim sohasidagi davlat siyosatiga xizmat qilishi mumkin boʻlgan tahlillarni taqdim etadigan 

yirik xalqaro baholash dasturi hisoblanadi. 

Shunday ekan, ona tili va oʻqish fanlarini oʻzaro integratsiya qilgan holda yagona fan sifatida oʻqitilishi 

oʻquvchilarning diqqatni jamlash va aniq koʻrsatilgan ma’lumotlarni topish, toʻgʻridan-toʻgʻri oʻzi mustaqil 

xulosalar chiqarish, matn elementlarini tanqidiy baholash, gʻoyalar va axborotni talqin qilish va 

uygʻunlashtirish malakalarini shakllantiradi.  

Shu bilan birga, ona tili va oʻqish savodxonligi fanini oʻqitishda oʻquvchilarda nutqiy va lingvistik 

kompetensiyalarni shakllantirish vazifasi muhim boʻlib, ularning mazmun-mohiyati turlicha, biroq bir-birini 

toʻldiruvchi tushunchalardir. Oʻquvchilarga lingvistik tushunchalarni oʻrgatish, ularda nutq malakalarini 

shakllantirish, nutqni grammatik, semantik va stilistik jihatdan toʻgʻri tuzishni oʻrgatishni nazarda tutadi. 

Asosiy qism. Ona tili va oʻqish savodxonligi fanini joriy etishda oʻquvchilarda lingvistik 

kompetensiyani shakllantirish muammosi eng muhim masalalardan biri boʻlib, bu muammoning yechimlari 

turlicha. Lingvistik kompetensiya fonetik, orfografik, leksik, grammatik bilimlarni oʻzlashtirishni oʻz ichiga 

oladi va oʻquvchilarda nutqiy qobiliyatni rivojlantiradi. Lingvistik kompetensiyaning asosini ikkita komponent 

tashkil qiladi: 

•  oʻrgatilgan qoidalarga asoslangan bilim; 

• nutqni tushunish va muloqot qilish qobiliyati. 

Oʻquvchilarda nutq malakalarini shakllantirish uchun faqat lingvistik kompetensiyani rivojlantirish 

yetarli emas. Nutq malakalari lingvistik va kommunikativ kompetensiyani, ya’ni til tizimi va uning tuzilishi 

haqidagi bilimlarni oʻz ichiga oladi; tilning tuzilish tarkibi boʻyicha ma’lumotlar tizimiga ega boʻlish: fonetika, 
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lugʻat, soʻzlarning tuzilishi va soʻz yasalishi, morfologiya, sintaksis va nutq uslublari asoslari; til tizimidan 

amaliyotda foydalanish qobiliyati va boshqalar.  

Til tizimi haqidagi bilimlarni oʻzlashtirish oʻz-oʻzidan amalga oshmaydi. Lingvistik kompetensiyani 

shakllantirish jarayonida oʻquvchi shaxsini, uning oʻrganilayotgan til tizimi haqidagi bilimlaridan foydalanish 

qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ya’ni, lingvistik kompetensiya doirasidagi ta’lim va til 

koʻnikmalarini shakllantirish nazarda tutiladi. 

Lingvistik kompetensiyaga mutaxassislar tomonidan turli davrlarda turlicha ta’riflar berilgan. Ural 

Federal universiteti dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi T.A.Pirkova “Содержание и структура 

лингвистической компетенции” (Lingvistik kompetensiyaning mazmuni va tuzilishi) nomli maqolasida 

lingvistik kompetensiyaga berilgan bir qancha ta’riflarni keltirgan.  

Mahalliy fanda 80-yillarning oxiri - 90-yillarning boshlarida A.L.Berdichevskiy nutqiy, lingvistik va 

madaniy-kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish gʻoyasini ilgari suradi. “Kommunikativ 

kompetensiyani oʻzlashtirishning asosiy tarkibiy qismlari nutqiy, lingvistik va madaniy kompetensiyalardir” – 

deb ta’kidlaydi. U I.A.Zimnyadan keyin lingvistik kompetensiyani “til tizimi va uning chet tilidagi muloqotda 

ishlash qoidalarini bilish, ya’ni lingvistik kompetensiya ma’lum kommunikativ salohiyatga ega boʻlgan til 

vositalarining mavjudligi, tilni bilish” deb tushunadi. 

I.L.Beam qarashlari lingvistik kompetensiya va sotsiolingvistik jihatlarni oʻz ichiga oladi va uni 

“lingvistik vositalarga ega boʻlish, matnni yaratish va tushunish jarayoni” deb ta’riflaydi. 

E.V.Tixomirova oʻz tadqiqot doirasidagi dissertatsiyasida lingvistik kompetensiya chet tilidagi 

lingvistik shakllardan (fonologiya, morfologiya, lugʻat, sintaksis) toʻgʻri foydalanishda namoyon boʻlishini 

ta’kidlab oʻtgan.  

R.K.Minyar-Beloruchev lingvistik kompetensiyani “til tizimi va nutq faoliyati jarayonida lingvistik 

vositalardan foydalanish qoidalarini bilish” deb belgilashni taklif qiladi. 

Yevropa Kengashi a’zosi, britaniyalik tilshunos Van Ek 1990-yilda kommunikativ kompetensiyaning 

oʻziga xos modelini taklif qildi va uning asosiy tarkibiy qismlari orasida lingvistik kompetentsiyani “tilning 

lugʻatini oʻzlashtirish va leksik birliklarni ma’noli soʻzlarga birlashtirish qobiliyati” deb ta’kidladi.  

Shunday qilib, lingvistik kompetensiya deganda grammatik jihatdan toʻgʻri shakl va sintaktik 

konstruksiyalarni qurish, shuningdek, nutqdagi semantik boʻlaklarni tilning mavjud me’yorlariga muvofiq 

tashkil eta olish va ulardan qaysi ma’noda foydalanish qobiliyati tushuniladi.  

Lingvistik kompetensiya kommunikativ kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismidir. Lingvistik 

kompetentsiya til faoliyatini tartibga soluvchi qoidalar toʻplamini amalda qoʻllash qobiliyatiga asoslanadi. Shu 

nuqtayi nazardan linvistik kompetensiya turlari 1-chizmada tavirlangan: 

 
Muhokamalar va natijalar. Pragmatik kompetensiyasining mazmun-mohiyatini tushunish uchun eng 

avval pragmatika tushunchasini tahlil qilaylik. Pargmatika va pragmatik kompetensiya E.G.Azimov va 

A.N.Shukinlarning “Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 

языкам)” nomli kitobida quyidagicha ta’riflangan: 

Linvistik kompetensiya 
turlari 

Sintaktik 
kompetensiya 

Pragmatik 
kompetensiya 

Ogʻzaki va yozma 
nutqni grammatik 

jihatdan toʻgʻri qurish 
qobiliyati

Muloqotda lingvistik 
tushunchalarni toʻgʻri 

qoʻllash qobiliyati

Nutqiy iboralarni 
izohlash qoidalaridan 
foydalanish qobiliyati

Semantik 
kompetensiya 
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Pragmatika yunoncha “pragma” soʻzidan olingan boʻlib, “harakat”, “ish” degan ma’noni bildiradi. 

Pragmatika tilshunoslikning nutqdagi til shakllarining ishlashini oʻrganadigan boʻlimi, ya’ni nutq, soʻzlovchi 

va kontekst oʻrtasidagi munosabatni oʻrganadi. 

Pragmatikaning nazariy asoslarini bir qancha chet el tilshunos faylasuflari B.Rassell, J.Ostin, J.Searle 

kabilar oʻrganganlar. 

Pragmatika oʻz sohasi doirsida bir qancha til bilan bogʻliq muammolarni tadqiq qiladi. Xususan, nutq 

faoliyatlarining tuzilishi va tasnifi, soʻzlarni izohlash, nutqiy munosabat shakllari, nutq qoidalari, taktikasi va 

turlari va boshqalar.  

U nutqni kommunikativ va pragmatik maqsadga muvofiq qurish qobiliyatida ifodalanadi. 

Tilshunoslikda pragmatik kompetensiya - bu kontekstga mos ravishda tildan samarali foydalanish 

qobiliyatidir. Pragmatik kompetensiya koʻproq umumiy kommunikativ kompetensiyaning asosiy yoʻnalishi 

hisoblanadi. Ushbu atama 1983-yilda sotsiolingvist Jenni Tomas tomonidan kiritilgan. U “Madaniyatlararo 

pragmatik muvaffaqiyatsizlik” maqolasida pragmatik kompetensiyani “Ma’lum bir maqsadga erishish va tilni 

kontekstda tushunish uchun tildan samarali foydalanish qobiliyati” deb ta’riflagan. 

Ma’lum yosh davrida bola soʻzlarni aniq talaffuz qilishi, grammatik jihatdan toʻgʻri jumlalar tuzishi va 

muayyan atamalarni qoʻllashi mumkin, ammo u pragmatika qoidalariga rioya qilmasa, ya’ni nutq vaziyati 

haqida hech qanday tasavvurga ega boʻlmasa, muloqotda muammolar paydo boʻlishi mumkin. Bunday 

holatning oldini olish uchun oʻquvchida pragmatik kompetensiyani takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.  

Oʻtgan asrda ham, XXI asrda ham pragmatik kompetensiyani shakllantirish muammosi chet el va oʻzbek 

olimlarining, bir qancha sotsiolog, sotsiolingvist, filologlarning diqqat markazlarida boʻlib, oʻzlarining ilmiy 

qarashlarini ilgari surishgan.  

Pragmatika tilshunoslikning kichik sohasi boʻlib, u “tilni foydalanuvchilar nuqtayi nazaridan, ayniqsa, 

ular qilgan tanlovlar, ijtimoiy oʻzaro munosabatlarda tildan foydalanishda duch keladigan qiyinchiliklar va 

ularning tildan foydalanishga ta’sirini oʻrganish” deb ta’riflangan. 

Bu atama dastlab 1938-yilda Morris til falsafasiga kiritgan, lekin bu sohadan sotsiolingvistika va boshqa 

tub fanlar bilan bogʻliq boʻlib rivojlandi. Hozirgi vaqtda ushbu atama ikkinchi va chet tilini oʻzlashtirish va 

oʻqitish sohasida keng qoʻllaniladi, ayniqsa kommunikativ kompetensiyaning umumiy kontsepsiyasining 

tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Pragmatik kompetensiya tushunchasi dastlab Xomskiy (1980) tomonidan “turli 

maqsadlarga muvofiq (tildan) toʻgʻri foydalanish shartlari va usullarini bilish” sifatida ta’riflangan. 

P.V.Sisoyev, P.Y.Zolotovlar oʻzlarining ilmiy izlanishlarida pragmatik kompetensiyani 

shakllantirishning mazmun-mohiyatini chet tili misolida toʻlaroq ochib berishga harakat qilishdi.  

“Pragmatik kompetentsiyaga koʻra, odamning nutqni qurish qoidalarini, shuningdek, 

kommunikativlarning oʻzaro ta’sirining xususiyatlariga va ijtimoiy va madaniy kontekstga muvofiq turli 

kommunikativ funksiyalar uchun soʻzlarni talqin qilish va ulardan foydalanish qobiliyatini tushunish taklif 

etiladi. Pragmatik kompetensiya chet tilidagi kommunikativ kompetensiyaning barcha tarkibiy qismlarini 

qamrab oladi. Tarkibiy jihatdan uning qismlari 2-chizmada koʻrsatilgan.  

 
2-chizma 

Pragmatik 
kompetensiyaning 
tarkibiy qismlari

Ijtimoiy -
ijtimoiy 
jihatdan 
maqbul 
muloqot 
uslubini 
tanlash 

qobiliyati

Sotsiolingvistik 
- tanlangan 

nutqqa muvofiq 
muloqot 

maqsadiga 
erishish uchun 
kerakli til va 

nutq 
vositalaridan 
foydalanish 
qobiliyati

Ijtimoiy-
madaniy -
muloqotda 
mamlakat 

madaniyati 
haqidagi 

bilimlardan 
foydalanish 
qobiliyati

Nutq -
nutqning 

uygʻunligi va 
izchilligi

Kompensatsion 
- qayta soʻrash, 
aniqlashtirish, 

axborot va 
ma’lumot 

manbalaridan 
foydalanish 

orqali lingvistik 
va ijtimoiy-

madaniy 
boʻshliqlarni 

toʻldirish 
qobiliyati
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Bialystok (1993) fikricha, pragmatik kompetensiya quyidagilarni oʻz ichiga oladi:  

1) soʻzlovchining tildan turli maqsadlarda foydalanish qobiliyati; 

2) tinglovchining tildan oʻtib, soʻzlovchining asl niyatini tushunish qobiliyati (masalan, bilvosita nutq 

harakatlari, kinoya); 

3) nutqni yaratish uchun gaplarning birikishi qoidalarining buyrugʻi. 

Rossiya Federatsiyasi Hukumati huzuridagi Moliya universiteti katta oʻqituvchisi, filologiya fanlari 

nomzodi M.V.Zaxarova oʻzining “К вопросу о прагматической компетенции студентов неязыковых 

направлений подготовки” (Nolingvistik ta’lim yoʻnalishlari talabalarining pragmatik kompetensiyasi 

masalasi) nomli maqolasida chet tilini bilish va uning tarkibiy qismlari boʻyicha tadqiqotlar koʻrib chiqqan, 

talabalar tomonidan pragmatik kompetensiyaga erishish uchun oʻquv jarayoniga nima kiritilishi kerakligi, 

pragmatik kompetensiya qanday boʻlishi kerakligi, pragmatik oʻqitish moduli samaradorligini qanday 

baholash kerakligini koʻrsatib oʻtgan.  

Pragmatik kompetensiya ma’lum bir vaziyat yoki kontekstga oʻziga xos lingvistik ma’nolarni yaratish 

yoki berish uchun foydalaniladigan koʻnikmalar toʻplami sifatida belgilanishi mumkin. U quyidagilarni oʻz 

ichiga oladi: 

a) strategik kompetensiya; 

b) toʻliq matnlar yaratish uchun jumlalar yoki gaplarni birlashtira olish qobiliyatini ifodalovchi diskursiv 

kompetensiya; 

d) funksional kompetensiya, bu til tuzilmalarining umumiy yoki ma’lum bir kontekstda talqin qilinishini 

tartibga soluvchi qoidalardan foydalanish qobiliyatini anglash; 

e) real dunyoda tildan foydalanish natijalarini baholash, masalan, xavfsizlikni ta’minlash yoki 

samaradorlikni ta’minlash. 

Amerikalik lingvist Dell Xeteuey Xims (1972) kommunikativ kompetensiya tushunchasini ishlab 

chiqdi, bunda u suhbatdoshni tushunish uchun ham grammatik aniqlik (jumladan, grammatik tuzilmalar va 

soʻzlardan foydalanish), ham tildan toʻgʻri foydalanish (kontekst aniqligi) zarurligini ta’kidladi. 

Angilyalik faylasuf Pol Grice (1975) oʻzining ilmiy ishlarida soʻzlovchi va tinglovchi oʻrtasidagi 

hamkorlik tamoyillarini oʻrganib, ularni maksimal miqdor, maksimal sifat, maksimal munosabat, maksimal 

xarakter tushunchalari orqali ifodalaydi.  

Inliz tilshunosi Jeffri Neal Leach (1983) soʻzlashuv odobining eng yuqori darajalari ya’ni 

maksimumlarini yaratgan: xushmuomalalik (boshqalarning xohish-istaklariga maksimal darajada e’tibor 

berish), saxiylik (boshqalar uchun maksimal afzallik), ma’qullash (boshqalarni maksimal darajada 

ma’qullash), kamtarlik (oʻzini maqtashni minimallashtirish), kelishuv (maksimal) kelishuv), empatiya 

(boshqalarga maksimal darajada hamdardlik).  

Biz yuqorida kommunikativ va pragmatik kompetensiya haqida chet el tilshunoslarining ayrim fikrlarini 

keltirdik. Oʻquvchilarda pragmatik kompetensiyani shakllantirish masalasi oʻzbek tilshunoslarining ham ilmiy 

qarashlarida oʻz ifodasini topgan. Xususan, filologiya fanlari nomzodi, dotsent Baxtiyor Daniyarov “Umumiy 

oʻrta ta’lim muassasalarida oʻquv fanlarini oʻqitishda tayanch kompеtеnsiyalarni shakllantirish masalalari” 

nomli maqolasida “Boshlangʻich sinflar oʻquvchilarida pragmatik kompetensiyani shakllantirishda 

oʻquvchilarning zukkoliklaridan samarali foydalangan holda ularga berilgan savollarga oʻquvchilar erkin 

javob berishlari, agar savol tushunarli boʻlmasa (notanish mavzuda murakkab gap va boshqalar), “Sorry” 

degan holda oʻzlari bilgan ma’lumotlarni, she’rlarni aytib berishlari va noqulay vaziyatdan chiqib keta olishlari 

mumkinligini tushuntirish lozim” - deb ta’kidlaydi. 
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BOSHLANG’ICH SINF OʻQUVCHILARIDA MILLIY QADRIYATLAR TIZIMIGA 

NISBATAN HURMAT HISSINI SHAKLLANTIRISHNING OʻZIGA XOS JIHATLARI 
 

Maqolada boshlang’ich sinf oʻquvchilarida milliy qadriyatlarga nisbatan hurmat hissini 

shakllantirish jarayoni mazmuni, bu jarayonning oʻziga xos jihatlari yoritilgan. “Qadriyatli aniqlovchi”, 

“ijtimoiy-madaniy qadriyat”, “afzal qadriyat” kabi psixologik-pedagogik tushunchalar mazmuni tahlil 

qilingan.  

Tayanch tushunchalar: qadriyat, ta’lim, “milliy meros”, “an’ana”, “norma” “madaniyat”, 

“ijtimoiy-madaniy qadriyat”, dunyoqarash, boshlang’ich ta’lim, qadriyatlarni shakllantirish 

В статье освещается содержание процесса формирования у младших школьников чувства 

уважения к национальным ценностям, специфика этого процесса. Проанализировано содержание 

таких психолого-педагогических понятий, как "ценностный детерминант", "социокультурная 

ценность", " предпочтительная ценность 

Опорные понятия: ценности, образование, “национальное наследие”, “традиция”, “норма” 

“культура”, “социокультурная ценность”, мировоззрение, начальное образование, формирование 

ценностей 

The article highlights the content of the process of formation of a sense of respect for national values 

among younger schoolchildren, the specifics of this process. The content of such psychological and 

pedagogical concepts as "value determinant", "socio-cultural value", "preferred value" is analyzed.    

Supporting concepts: values, education“ "national heritage”, "tradition”, "norm”, "culture", "socio-

cultural value”, worldview, primary education, formation of values 

 

Shu davrgacha mamlakatimizda turli xil yosh guruhlarida milliy madaniyatimiz, an’analarimiz va 

milliy merosimizga hurmat hissini tarbiyalash hissini o’z oldiga maqsad qilib qo’ygan bir qator ilmiy tadqiqot 

ishlari amalga oshirilgan. Bu tadqiqotlarda qadriyatlar, milliy meros, an’analarimizni asrash, yoshlarda ularga 

nisbatan hurmat, ishonch, e’zozlash hissi va xulqini shaklllantirish masalalari falsafiy, psixologik, pedagogik, 

sotsiologik jihatdan tadqiq qilingan bo’lsa ham bevosita “qadriyat” tushunchasi mazmuni to’laqonli 

yoritilmagan, izohlanmagan deya hisoblaymiz. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida milliy qadriyatlarga nisbatan 

hurmat hissini shakllantirish yo’llarini tanlab olish uchun, avvalo, qadriyatlar va milliy qadriyatlar 

tushunchasiga nisbatan eng zamonaviy yondashuvlar, nazariyalarni o’rganish, ularni keng ilmiy jamoatchilik 

muhokamasiga taqdim etish maqsadga muvofiq.       

Yurtimiz olimlar tomonidan “qadriyat”, “milliy meros” tushunchalari, ularga nisbatan hurmat hissini 

shakllantirish muammosi keng miqyosda tadqiq etilgan muammolardan biri bo’lib, turli mualliflar tomonidan 

turlicha talqin etiladi. Jumladan, falsafa fanlari doktori, professor E.Yusupov “qadriyat” tushunchasini 

quyidagicha ta’riflaydi: “Qadriyat - bu inson yoki jamiyatning u yoki bu ehtiyojini qondiradigan va ular 

manfaatiga xizmat qiladigan moddiy va ma’naviy ehtiyoj va manfaatdir. Umuman, qadriyatlar jamiyat 

hayotining tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan va rivojlangan o‘tmishda, hozirgi kunda va kelajakda 

ham ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy taraqqiyotga ta’sir etadigan, kishilar ongiga singib, ijtimoiy 

ahamiyat kasb etadigan moddiy va ma’naviy boylikdir”  [1]. 

Shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, qadriyat ijtimoiy-tarixiy hodisa va jarayon bo‘lsa ham,uning ahamiyati 

va mohiyati jamiyat a’zolarining unga bo‘lgan munosabati asosida belgilanadi. Shunga ko‘ra, oddiy ma’noda 

qadriyat degan tushunchaning o‘zi ham qadr-qimmat degan ma’noni bildiradi. Uning mohiyatini belgilashda 

kishilarning umumiy madaniy saviyasi, ma’naviy kamolotining darajasi, ijtimoiy ongi, shuningdek milliy ongi 

va milliy o‘z-o‘zini anglashining yetukligi muhim ahamiyatga molikdir. Ma’naviy yetuk millat qadriyatlarni 

to‘g‘ri baholashga va uni yanada rivojlantirish imkoniga ega bo‘ladi. Demak, jamiyat ma’naviyatini o‘sishi 

qadriyatlardan keng foydalanish uchun shart-sharoitlarni yaratib beribgina qolmasdan, balki qadriyatlarni 

yanada rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadi, uning ijtimoiy va tarbiyaviy qiymatini oshiruvchi omilga 

aylanadi. 

Masalani yana bir muhim tomoni borki, u ham bo‘lsa qadriyat va meros tushunchalarining o‘zaro 

munosabatidir. Ma’lumki, qadriyat va meros tushunchalari bir-biriga yaqin bo‘lsa ham, ammo ular aynan bir 

ma’noni bildirmaydi. Qadriyat va meros tushunchalari bir-biriga uzviy bog‘liq bo‘lishiga qaramay, har qanday 

meros qadriyat bo‘la olmaydi. «Meros» tushunchasining mohiyati qadriyatga nisbatan kengroqdir. Meros 
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hozirgi kun va kelajak taraqqiyotga ijobiy ta’sir etgandagina qadriyat bo‘la oladi. Shu bilan birga, hozirgi kun 

talablari, yangi sharoit va imkoniyatlar asosida shakllanayotgan ijtimoiy va ma’naviy hodisalar ham qadriyat 

hisoblanadi. Masalan, O‘zbekistan mustaqilligi meros emas, balki hozirgi kunda voqelikka aylangan zaruriy 

qadriyatdir. 

Pedagog olima M.Inomova qadriyat haqidagi ta’rifdan kelib chiqqan holda «ma’naviy qadriyatlar» 

tushunchasini quyidagicha tavsiflaydi: “Ma’naviy qadriyatlar - bu falsafiy va sotsiologik tushunchalar bo‘lib, 

jamiyat ma’naviy hayotidagi hodisalarning sifatiy xossalarini belgilab, muayyan tartibga tushirilgan bilimlar 

shaklida o‘zini namoyon qiladi va ijtimoiy ishlab chiqarish asosida insonni o‘rab olgan atrof-muhitni amaliy 

jihatdan o‘zlashtirish natijasi o‘laroq vujudga keladi” [1]. 

Ta’lim-tarbiya jarayoni ham ma’naviy qadriyat bo‘lib, inson shaxsining ma’naviy kamolotiga xizmat 

qiladigan ijtimoiy-tarixiy hodisani ifodalaydi. Shunga ko‘ra, qadriyatlardan talim-tarbiyaviy ishlarda, xususan 

oilaviy tarbiyada foydalanishning o‘ziga xos xususiyati mavjud. 

Qadriyatlar, ularning mohiyati va jamiyat taraqqiyoti uchun ahamiyati, shuningdek, o‘quvchi 

ma’naviyatini shakllantirishdagi o‘rni tarbiyashunos olima O.Musurmonovaning tadqiqotlarida ham o‘z aksini 

topgan. «Pedagogik nuqtai nazardan qadriyatlar,- deb yozadi muallif, - shaxs ongi va faoliyatini 

rivojlantirishga, uni bir butun shaxs sifatida shakllanishiga ta’sir etuvchi madaniy-ma’rifiy vositadir» [2]. Har 

qanday tarbiya kishilar faoliyatining ongli, bir maqsadga qaratilgan jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon natijasida 

shaxs qadriyatlarni o‘zlashtiribgina qolmasdan, uni yanada rivojlantirish uchun ma’naviy ehtiyojni keltirib 

chiqaradi. Ma’naviy ehtiyojlar esa shaxsiy va ijtimoiy manfaatlarni qondirishga xizmat qiladi. 

“Qadriyat”, “milliy qadriyat” tushunchalarini tadqiq qilgan, bu borada maxsus konseptual yondashuv 

yaratgan tadqiqotchi Sh.Shvarts hisoblanib, bu olimning     

Qadriyat tushunchasi quyidagi olti asosiy belgi bilan farqlanib turadi [3]: 

1. Qadriyat — bu hissiyotlar, tuyg‘ular bilan chambarchas aloqador va bo‘lgan fikrlar hamda ishonch. 

Misol uchun, qadriyat faollashgan vaqtida u tuyg‘ular bilan aralashib ketadi. Masalan, mustaqillik, erkinlik 

muhim qadriyati bo‘lgan insonlar agar ularning mustaqilligi yoki erkinligi xavf ostida qolsa, bezovtalanishadi, 

uni himoya qila olishmasa, chuqur tushkunlikka tushishadi va undan foydalana olishsa, baxtli bo‘lishadi. 

2. Qadriyat inson tomonidan istalayotgan, ko‘zlanayotgan, uning harakatlariga sabab bo‘lib xizmat 

qilayotgan maqsadni anglatadi. Ijtimoiy tartib, adolat, mehr-shafqat muhim qadriyati bo‘lgan insonlar ushbu 

maqsadlarga erishishga intilishadi. 

3. Qadriyatlar transendet, ya’ni muayyan harakat va vaziyatlar bilan chegaralanmaydi. Misol uchun, 

odob va rostgo‘ylik qadriyatlari ham ta’limga, ham ishga, ham sportga, ham siyosatga, oilaga, do‘stlarga va 

begona insonlarga birday taalluqli bo‘ladi. Bu xususiyat qadriyatni muayyan aniq harakat, obe’kt yoki 

vaziyatlarga nisbatan taa’lluqli bo‘lgan torroq tushunchalar norma va munosabat (attitude-nimadir yoki kimdir 

haqida fikr yo tuyg’ular, hislar yoki shulardan rag’bat oladigan xulq, harakat usulidan farqlab turadi. 

4. Qadriyatlar standart sifatida xizmat qiladi. Ular tanlovni yoki harakatlar, hodisalar, insonlarga 

nisbatan bahoni (shu jumladan, insonning o‘ziga nisbatan ham) boshqarib turadi. Qadriyatlar insonning o‘z 

o‘zini baholashida asos hisoblanadi [4]. 

Insonlar nima yaxshi yoki yomon ekanligi, nima adolatlilik, nima esa unday emasligini, nima qilish 

ma’no, maqsadga ega, nimadan qochish, uzoqroq yurish kerakligini, o‘sha (o‘shalar) o‘zlarining qadriyatlariga 

mos, muvofiqligi yoki nomuvofiqligidan kelib hal etishadi. 

5. Qadriyatlar ahamiyati jihatidan tartiblanadi, ieararxiya yaratadi va nisbatan barqaror afzalliklar 

tizimini hosil qiladi. Bu ierarxiyaviylik qadriyatlarni norma hamda munosabatlardan farqlab turadi. 

6. Turli xil qadriyatlarning nisbiy afzalligi inson harakatlarini boshqarib turadi. Har qanday ichki, 

xulqni sabablovchi munosabat yoki xulqda ikki yoki bir necha qadriyatlar aksi bo‘ladi. Misol uchun, insonning 

diniy muassasalarga tashrifi an’analarga, konformizmga va xavfsizlikka mos kelsa, ko‘p hollarda, gedonizm 

va stimulyatsiya kabi qadriyatlariga putur yetkazadi [5]. 

Raqobatlashayotgan qadriyatlar orasidagi murosa munosabatlar va harakatlarni boshqarib turadi. 

Qadriyatlarni tadqiq qilish ikki aspektda: individual (qadriyatlarning individual farqlari) va madaniyat 

darajasi sohasida (ijtimoiy madaniy qadriyatlardagi farqlar) sohasida amalga oshirilishi mumkin.  

Alohida shaxs sohasida (qadriyatlarning individual farqlari) qadriyatlar tahlili. Ushbu holatda analiz 

birligi sifatida alohida shaxs tanlanadi. Alohida individlar uchun qadriyatlar ularning hayotida rahbariy tamoyil 

(boshqaruvchi qoida) bo’lib xizmat qiluvchi motivatsion maqsad sifatida xizmat qiladi [8]. Turli xil qadriyatlar 

orasidagi munosabatlar nizolarning psixologik dinamikasi va qadriyatlarning kundalik hayotidagi amalida 

(rioya etilishida) aks etadi. Misol uchun, insonlar bir vaqtning o’zida o’zi uchun obro’ (hurmat, avtoritet) 

olishga hamda shu paytning o’zida kamtar bo’lishda intilmasligi mumkin, ammo ular bir vaqtning o’zida 

obro’ga va moddiy farovonlikka intilishi mumkin. Qadriyatli aniqlovchilarni aks ettiruvchi (ifodalovchi) 

qadriyatlar baholari orasidagi korrelyatsiya, ularga muvofiq  keluvchi o’lchov o’qlari (dimensions)da aks etadi.  
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MENTAL ARIFMETIKA – MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA OGʻZAKI 

SANASHGA OʻRGATISHNING NOAN’ANAVIY USULI 
 

Maqolada mental arifmetikaning tarixi, kelib chiqishi haqida soʻz boradi. Mental arifmetika - bu yuqori 

sifatli dastur boʻlib, matematik amalni miyada kalkulyatordan ham tezroq hisoblashni oʻrgatadi. Mental 

hisoblashning bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarning ogʻzaki hisoblash malakalarini 

rivojlanishidagi oʻrni haqida ham ma’lumot berilagan. 

Kalit soʻzlar: ogʻzaki hisob, mental arifmetika, matematik amal, abakus, kalkulyator, mantiq, ijodiy 

fikrlash, tasviriy xotira. 

В статье рассматриваются история и происхождение ментальной арифметики. Ментальная 

арифметика - это высококачественная программа, которая учит вас выполнять математические 

вычисления быстрее, чем калькулятор. Сообщается также о роли ментальной арифметики в 

развитии словесных арифметических навыков у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: словесная арифметика, ментальная арифметика, математические операции, 

счеты, калькулятор, логика, творческое мышление, зрительная память. 

The article examines the history and origins of mental arithmetic. Mental Arithmetic is a high quality 

program that teaches you how to perform math calculations faster than a calculator. The role of mental 

arithmetic in the development of verbal arithmetic skills in preschool children is also reported. 

Key words: verbal arithmetic, mental arithmetic, mathematical operations, abacus, calculator, logic, 

creative thinking, visual memory. 

 

Kirish. Koʻpchilik odamlar daholar aynan daho boʻlib tugʻiladi, deb hisoblaydi. Amaliyot esa aksini 

koʻrsatadi. Yangilik dasturlarida aqliy salohiyati yuqori boʻlgan bolalar haqidagi xabarlar tez-tez paydo 

boʻlmoqda. Buning hech qanday hayratlanarli joyi yoʻq. Agar miyasining har ikkala yarimsharini rivojlantirsa, 

har qanday bola oʻqish yo ijodiyotda aqlbovar qilmas yutuqlarga erishishi mumkin. Bunda unga qiyosi yoʻq 

fan - mental arifmetika yordam beradi. 

Asosiy qism. Mental hisoblash faqat arifmetik hisob-kitoblarni oʻz ichiga oladi, bunda hech qanday 

ta’minot (qalam va qogʻoz kabi) yoki kalkulyator kabi asboblar yordamisiz amalga oshiriladi. Hisoblash 

vositalari mavjud boʻlmaganda, u boshqa hisoblash vositalaridan - aqliy hisob-kitoblardan foydalanadilar. 

Aqliy hisoblash koʻpincha muayyan muammolar turlari uchun ishlab chiqilgan oʻziga xos texnikadan 

foydalanishni oʻz ichiga oladi. Aqliy hisob-kitoblarni amalga oshirishda juda yuqori qobiliyatga ega boʻlgan 

odamlarga Mental kalkulyatorlar yoki chaqmoq hisoblagichlari deyiladi. 

Mental arifmetika miyaning har ikkala yarimsharlari bir xilda rivojlanishiga imkon beradi. Abakus va 

Mental arifmetika tarixi Sharq madaniyatidan kelib chiqqan. Abakus qadimgi Xitoyda muhim sivilizatsiya 

yutugʻidir. Abakus aqliy arifmetikasi abakus tasvirlaridan foydalanib, oʻquvchilarga koʻrish, eshitish, qoʻl 

terish va miyani hisoblash jarayonida tananing funksiyalarini muvofiqlashtirish, chap va oʻng miyalarning 

muvozanatli rivojlanishini ragʻbatlantirish va butun miyaning eng yaxshi rivojlanishiga erishish uchun miyada 

marvarid xaritasini yaratish imkonini beradi. Ahvoli yaxshi. 2013-yil 4-dekabr kuni YUNESKOning 

nomoddiy madaniy merosni himoya qilish boʻyicha konferensiyasida Xitoy abakus loyihasi “Insoniyatning 

nomoddiy madaniy merosi vakillari roʻyxati”ga rasmiy ravishda kiritildi. Kalkulyator paydo boʻlishidan oldin 

odamlar raqamli hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun qalam va qogʻozdan foydalanganlar. Ushbu jarayonda 

abakus paydo boʻldi, masalan, Yaponiya, Xitoy va boshqa mamlakatlarda bu odamlarga tezroq raqamli 

hisoblarni bajarishga yordam beradi. 

Mental arifmetika 4 yoshdan 16 yoshgacha boʻlgan bolalarning ogʻzaki hisoblash tizimiga asoslangan 

intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning oʻziga xos uslubidir. Ushbu uslub yordamida oʻqitilgan bola bir 

necha soniya davomida arifmetik muammolarni (hisoblash, koʻpaytirish, koʻpaytirish, boʻlinish, kvadrat 

ildizlarni) kalkulyator yordamida tezroq ishlashi mumkin. 

Mental arifmetikani oʻqitish metodologiyasining boshqa metodologiyadan nimasi bilan farq qiladi? 

Muhokamalar va natijalar. Mental arifmetika - bu yuqori sifatli dastur boʻlib, matematik amalni 

miyada kalkulyatordan ham tezroq hisoblashni oʻrgatadi. Mental arifmetika dasturi farzandingizga quyidagi 

qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi: 

✓ diqqatni jamlash; 

✓ tasviriy xotira; 
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✓ ijodiy fikrlash; 

✓ tinglash va kuzatuvchanlik; 

✓ tasavvur qilish; 

✓ mantiq; 

✓ analitik fikrlash; 

✓ yetakchilik qobiliyati. 

Mental arifmetikaning har bir darsida bolalar yangi mavzuni oʻrganadilar, shuning uchun bitta guruhda 

turli darajadagi bilimlar va aqliy arifmetik texnikaga ega bolalar boʻlishlari mumkin emas. 

Har bir mavzu bosqichma bosqich tushuntiriladi. Bolaning barcha ma’lumotni qabul qilish kanallari 

oʻqitiladi. Bu 45 daqiqa davomida faqat bitta yangi mavzu ustida ish olib borilishini anglatadi. Faqat har bir 

bola 100% yangi materialni tushunganligi va oʻrganganiga amin boʻlganidan keyingina, darsda olgan bilim va 

koʻnikmalarini mustahkamlash uchun unga uy vazifasi beriladi. 

Yangi mavzu ustida ishlayotganda, avval oʻrganilgan mavzularni takrorlash va mustahkamlash uchun 

materiallar tanishtirilib, takrorlanadi va shu bilan mustahkam bilim va koʻnikmalarga ega boʻladi. Shuning 

uchun har qanday ta’lim bosqichida va har qanday bilim darajasidagi yangi oʻquvchilarni sinfga qoʻshish 

taqiqlanadi. Oʻqish uchun puxta va batafsil kitoblardan foydalaniladi. Har bir yangi mavzu uchun kamida 8 

varaq ma’lumot taqdim etiladi. Har bir sahifada 4 ta satr, 10 ta misollar mavjud.  

 
Mental arifmetika mashgʻulotlarining uchinchi darsidanoq bolalar aqliy hisoblashni boshlaydilar. 

Bolada 135any o boʻyicha koʻnikmalarni oʻrgatish bilanoq, uni aqliy, tasavvurdan foydalanib, dastlab 

formulalarsiz oson misollar asosida ishlashni taklif qilishadi, keyin asta-sekin hisoblash murakkablashadi. Bu 

bolalarni oʻqishga undaydi. Aqliy arifmetikani oʻrganishning dastlabki bosqichlaridan boshlab ular natijalarni 

koʻrishadi, yaxshi oʻrganilgan materiallar va oʻqitilgan koʻnikmalar bu jarayonni maksimal darajada 

murakkablashtirmaydi. Ular harakat qiladilar, boshqaradilar va bolalar oʻzlarining qobiliyatlari va bilimlariga 

nisbatan oʻziga ishonch hissini qozonadilar. Boshqa metodologiyalarga koʻra, qoida tariqasida, barcha 

formulalar abacusda dastlab bir yil davomida oʻrganiladi va faqat bir yildan keyin ular aqliy hisoblashga 

harakat qila boshlaydilar. 

Ta’lim jarayonida yangi axborot kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarni, 135any o135n 

darsliklar, multimedialar vositalarini keng joriy etish orqali mamlakatimiz maktablarida oʻqitish sifatini tubdan 

yaxshilash vazifasi qoʻyiladi. 

Matematika oʻqitish oʻquvchilarni savodlilikka, tirishqoqlikka, puxtalikka, oʻz fikri va xulosalarini 

nazorat qila olishga ayniqsa, kuzatish, tajriba va famhlash asosida aytiladigan fikrlarning ravon boʻlishiga 

erishish kerak. 

Hozirgi vaqtda hayotimizning hamma sohalarida hisoblash asboblarida hisoblash katta ahamiyatga 

egadir, lekin shu bilan bir qatorda, kundalik turmushda ham zarur boʻlgan hisoblashlarni tez, aniq, ba’zan yoʻl-

yoʻlakay, yani ogʻzaki hisoblashni bilish talab qilinadi. 

Xulosa. Ogʻzaki hisoblashning metodik ahamiyati ham bor. Ogʻzaki hisoblashdan yaxshi malaka 

orttiradigan yozma hisoblashdan puxta malaka hosil qilish mumkin. Ogʻzaki hisob matematika oʻqitishni 

turlilashtiradi, oʻquvchilar bilmini mustahkamlaydi, ularning bilimlarini tezgina teksirib chiqishga imkon 

beradi, sinf ishini faollashtiradi, darsning ta’sirini oshiradi. Faqatgina chinakam ma’rifattli odam inson qadrini 

oʻzliginianglash, erkin va jamyatda yashash jahon hamjamiyatida oʻziga mos, obroʻli oʻrin egallash uchun 

fidoilik bilan koʻrsatish kerak. Shuni ta’kidlash kerakki, Mental arifmetikaga kelsak, mashqlarning koʻpligi 

juda muhim emas. Buning oʻrniga, ularni har kuni bajarish juda muhimdir. 
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BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARI IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING 

PEDAGOGIK BOSQICHLARI 
 

Mazkur maqolada boshlangʻich sinf oʻquvchilari ijodkorlikka yoʻnaltirishning pedagogik bosqichlari 

haqida ma’lumotlar, pedagog va buyuk olimlarning mazmunli fikrlari keltirilgan boʻlib, maqola maktab 

oʻqituvchilari va oliy ta’limda bolalar adabiyotidan dars beradigan oʻqituvchilar uchun moʻlchallangan. 

Kalit soʻzlar: boshlangʻich sinf oʻquvchilari, ujodkorlik, hayol, tasavvur, vosita, his-tuygʻular, vizual 

faoliyat.  

В статье представлены сведения о педагогических этапах творческой направленности 

младших школьников, содержательных взглядах педагогов и великих ученых. 

Ключевые слова: ученики начальной школы, творчество, воображение, воображение, медиа, 

эмоции, визуальная деятельность. 

This article provides information on the pedagogical stages of creative orientation of primary school 

students, meaningful opinions of educators and great scholars. ‘measured. 

Key words: elementary school students, creativity, imagination, imagination, media, emotions, visual 

activity. 

 

Kirish. Ijodkor shaxsni shakllantirish hozirgi bosqichda pedagogik nazariya va amaliyotning muhim 

vazifalaridan biridir. Uning yechimi maktabgacha yoshdagi bolalikdan boshlanishi kerak. Buning eng samarali 

vositasi bolalar bogʻchasidagi bolalarning mashgʻulotlari hisoblanadi. 

Aristotel badiiy faoliyat bolaning koʻp qirrali rivojlanishiga hissa qoʻshishini ta’kidlaganligi bejiz emas. 

Bu haqda Y.A.Komenskiy, I.P.Pestalotzi, F.Frebel va boshqa koʻplab mahalliy oʻqituvchilar va psixologlar 

yozgan [1]. 

Asosiy qism. Bolalarning tasviriy faoliyatiga rahbarlik qilish tarbiyachidan umuman ijodkorlik va 

ayniqsa bolalar ijodiyoti nima ekanligini bilishni, bolalar ijodining oʻziga xos xususiyatlarini bilishni, bolaning 

tashabbusi va mustaqilligini qoʻllab-quvvatlab, nozik, xushmuomalalik bilan ishlash qobiliyatini talab qiladi. 

Zarur koʻnikma va koʻnikmalar va ijodiy salohiyatni rivojlantirish. 

Mashhur tadqiqotchi A.Lilov ijod toʻgʻrisida tushunchasini quyidagicha ifodalagan: u “... uni 

belgilaydigan umumiy, sifat jihatidan yangi xususiyatlariga ega, ularning ba’zilari nazariya tomonidan yetarli 

darajada ochib berilgan. Ijodkorlikning ushbu tabiiy lahzalari quyidagicha: 

- ijodkorlik - bu ijtimoiy hodisadir; 

- uning chuqur ijtimoiy mohiyati shundaki, u ijtimoiy zarur va ijtimoiy foydali qadriyatlarni yaratishi, 

ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishi va, ayniqsa, ular ongli ijtimoiy subyekt (sinf, odamlar, jamiyat) oʻzgaruvchan 

rolining eng yuqori konsentratsiyasi ekanligidadir (Obyektiv voqelik bilan oʻzaro ta’sirida) [2]. 

Boshlangʻich sinf oʻquvchilari ijodini oʻrgangan olimlar ijodga quyidagicha ta’rif berishadi. Mashhur 

sovet oʻqituvchisi V.N. Shatskaya bolalar ijodiyoti va uning bola shaxsini shakllantirishdagi ahamiyati 

toʻgʻrisida soʻzlab berib quyidagilarni ta’kidladi: “Biz uni (bolalarning badiiy ijodkorligini) umumiy estetik 

ta’lim nuqtayi nazaridan koʻrib chiqamiz: aksincha, eng mukammal oʻzlashtirish usuli sifatida ijtimoiy va 

badiiy qadriyatlarni yaratish oʻrniga ma’lum bir san’at turiga va estetik jihatdan rivojlangan shaxsni 

shakllantirishga bagʻishlangan”. 

Taniqli bolalar ijodiyoti tadqiqotchisi E.A.Fleurina shunday deb yozgan edi: “Biz bolalar san’atini 

bolaning atrofdagi voqelikning ongli ravishda chizish, modellashtirish, qurishda aks etishi, tasavvurning ishi 

asosida, uning aksi kuzatishlar, shuningdek, soʻzlar, rasmlar va boshqa san’at turlari orqali u olgan taassurotlar. 

Bola atrofni passiv ravishda koʻchirmaydi, balki uni toʻplangan tajriba, tasvirlangan munosabat bilan bogʻliq 

holda qayta ishlaydi [3]”. 

A.A.Volkova maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy san’atini tavsiflab: “Ijodkorlikni tarbiyalash 

bolaga koʻp qirrali va murakkab ta’sir qiladi. Bolaning ongini turli gʻoyalar bilan boyitish uchun ba’zi bilimlar 

bolalar ijodiyoti uchun moʻl-koʻl oziq-ovqat berishni anglatadi. Ularni diqqat bilan qarashga, kuzatuvchan 

boʻlishga oʻrgatish, ularning gʻoyalarini aniq, toʻliqroq qilish demakdir. Bu bolalar koʻrganlarini ijodida 

yanada yorqinroq takrorlashga yordam beradi [4]”. 

E.N.Flerina bolalar ijodiyoti oʻqituvchining koʻrsatmalariga muhtoj ekanligi toʻgʻrisida gapirdi. Keyingi 

yillarda E.N.Flerina bolalarning vizual faoliyatining yoshiga xos xususiyatlari me’yoriy deb hisoblandi va 
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bolalar bogʻchasi dasturida bolalar uchun bunday qoʻllanmaning vazifalari belgilab berildi, bu esa barcha 

bolalarda vizual koʻnikmalar standartlarini ishlab chiqishni ta’minlaydi [5]. 

N.P.Sakulina shuningdek, “maktabgacha yoshdagi bolalarni rasm chizishga oʻrgatish zarurligini” 

nazariy va eksperimental tarzda isbotladi “bu tadqiqotchilar uchun rasmni shakllantirish, modellashtirish, 

qoʻllash, dizaynni faoliyat shakllanishi nuqtayi nazaridan oʻrganishga turtki boʻldi. 

T.S. Komarova, N.P.Sakulinaning shogirdi. Bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda, 

maktabgacha san’at ta’limini takomillashtirishga qaratilgan oʻnlab tadqiqotlar oʻtkazildi [6]. 

Muhokamalar va natijalar. Bolaning ijodiy faoliyatida uchta asosiy bosqichni ajratib koʻrsatish kerak, 

ularning har biri kattalardan oʻziga xos uslub va uslublarni talab qiladi. 

Birinchi bosqich - gʻoyaning paydo boʻlishi, rivojlanishi, xabardorligi va dizayni. Kelgusi rasmning 

mavzusi bolaning oʻzi tomonidan belgilanishi yoki oʻqituvchi tomonidan taklif qilinishi mumkin. Bola 

qanchalik yosh boʻlsa, uning rejasi shunchalik vaziyatli va beqaror. Bolalarning yoshi va ularning san’atdagi 

tajribasi qanchalik boy boʻlsa, konsepsiya shunchalik barqaror boʻladi. 

Ikkinchi bosqich - bolalar tomonidan obrazlarni yaratish jarayoni. Oʻqituvchi mavzuni chaqirsa ham, bu 

bolani ijod qilish imkoniyatidan mahrum qilmaydi, balki faqat uning tasavvurini boshqarishga yordam beradi. 

Uchinchi bosqich - natijalarni tahlil qilish oldingi ikkitasi bilan bogʻliq boʻlib, ularning mantiqiy davomi 

va yakunlanishi hisoblanadi. Bolalar tomonidan yaratilgan asarlarni koʻrish va tahlil qilish ularning maksimal 

faolligi bilan amalga oshirilishi kerak. Dars oxirida barcha ishlar maxsus stendda namoyish etiladi. Har bir 

bola oʻrtoqlarining ishlarini koʻrish, turli xil yechimlarni tushunish, uning ishini boshqalar qatorida koʻrish va 

taqqoslash imkoniyatiga ega boʻladi. Bolalar eng yaxshi koʻrgan rasmlarini tanlashi va oʻz tanlovini oqlashi 

mumkin boʻladi [7] 

N. B.Xalezova quyidagi omillarni eng muhim deb hisoblaydi: yetarlicha rivojlangan analizatorlar; 

kuzatilayotgan obyektga qiziqishning mavjudligi; ixtiyoriy xotira va fikrlash jarayonlarini rivojlantirish, 

ularning ishtirokisiz idrok qilingan voqelikni vizual obrazga aylantirish mumkin emas; ijodiy tasavvurning 

mavjudligi va hissiy sohaning rivojlanishi. Bolaning ongida paydo boʻladigan vizual tasvir yumshoq plastik 

materialda haykaltaroshlik jarayonida mujassam boʻlishi kerak, shuning uchun rejani amalga oshirishning 

muvaffaqiyati bolaning haykaltaroshlik texnikasini qay darajada egallashiga bogʻliq [8]. 

Mahalliy pedagogika fanining shakllanishi yillarida bolalarni oʻqitish masalalari, xususan, san’atni 

oʻqitish masalalari boʻyicha keng muhokamalar boʻlib oʻtdi. Oʻqituvchilarning butun bir guruhi (V.I.Beyer, 

K.M. Lepilov. E.V.Razigrayev) mashgʻulot oʻtkazish zarurligini himoya qilib, vizual faoliyat texnikasini 

oʻrgatishning muhimligini ta’kidladilar. Ushbu oʻqituvchilar badiiy ta’lim masalasini hal qilishning yangi 

usullarini izlashdi. Ular har tomonlama rivojlangan yangi odamni tarbiyalash vazifalaridan kelib chiqdilar [9]. 

I.Y.Lerner ijodkorlikni oʻrgatish mumkin degan fikrni ilgari surdi. Ammo bu ta’lim maxsus, bilim va 

koʻnikmalarni qanday oʻrgatish yoqmaydi. Shu bilan birga, ma’lum bilimlarni egallamasdan va koʻnikma va 

qobiliyatlarni oʻzlashtirmasdan ijod qilish mumkin emas. Maktabgacha yoshda modellashtirishda bolalar 

ijodkorligini rivojlantirish katta ahamiyatga ega [10]. 

A.Vetlugina bolalar ijodining ijtimoiy-pedagogik ahamiyatini ham ta’kidlaydi. 

Bola atrof-muhit haqidagi tushunchasini, unga boʻlgan munosabatini ochib beradi va bu uning ichki 

dunyosini, idrok va idrokning oʻziga xos xususiyatlarini, qiziqishlari va qobiliyatlarini ochib berishga yordam 

beradi. Badiiy ijodida bola oʻzi uchun yangi, boshqalari uchun oʻzi haqida yangi narsalarni kashf etadi. Bolalar 

ijodiyoti tahlili tadqiqotchilarga ushbu atamani asosan katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun 

ishlatishga imkon berdi [11]. 

Maktabgacha pedagogika oldida bolaning haqiqatga boʻlgan estetik munosabati va uning badiiy 

qobiliyatlari qanday shakllanishini aniqlash vazifasi turadi. 

L.S.ning davriylashtirishiga koʻra Vigotskiy, maktabgacha yoshdagi markaziy aqliy neoplazma - bu 

tasavvur. Vygotskiy shuni koʻrsatdiki, bola hayoloti asta-sekin rivojlanib boradi, chunki u ma’lum bir tajribaga 

ega boʻladi. Hayolning barcha tasvirlari ular hayotda oladigan gʻoyalar va taassurotlarga asoslangan. 

Bolalarning hayotiy hodisalarni aks ettiruvchi badiiy asarlarga estetik munosabatini shakllantirishga 

katta ahamiyat beriladi. Bolalar badiiy shaklda ifoda etilgan narsalarga achinadi va shu bilan goʻzallik 

dunyosiga qoʻshiladi. 

Badiiy ijodni shakllantirish usullari oʻziga xosdir. Eng muhim pedagogik shart - bu bolalarning atrofdagi 

hayot haqidagi kuzatuvlarini tashkil etish, ularni modellashtirishda aks ettirilishi mumkin boʻlgan narsalarni 

topishdir. Badiiy obrazli dunyoga, tabiiy va obyektiv dunyoning oʻsha ranglarining tovushlariga “tinglash”, 

“sinchkovlik bilan qarash” usullarining rivojlanishi bolaning ijodiyoti rivojlanib boradigan yoʻldir, deb yozgan 

N.A.Vetlugina. 

Oʻquv va ijodkorlikning oʻziga xos motivlari mavjud. Oʻqitishda bolalarni badiiy tajribani faol ravishda 

oʻzlashtirishga da’vat etiladi, ular tashabbuskorlik, harakat mustaqilligini koʻrsatishda rasm, modellashtirishda 
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ifoda va obrazning muayyan standartlariga taqlid qilishlari kerak. Ijodda bolalarning sa’y-harakatlari yangi 

kombinatsiyalar, variantlarni topishga qaratilgan [12]. 

Ijodda bolalar yangi sharoitlarda ularni yanada mustaqil ijodiy namoyon boʻlishiga tayyorlaydigan 

ijodiy harakatlar usullarini oʻzlashtiradilar. 

Pedagogik rahbariyatning tabiati ham boshqacha. Oʻqitishda barcha bolalar tomonidan materialni 

muntazam, bosqichma-bosqich oʻzlashtirish zarur. Toʻgʻridan-toʻgʻri koʻrsatmalar, ba’zida namuna 

qoʻllaniladi. Ijodkorlikni rivojlantirishda faqat taxminiy bosqichlar qayd etiladi, ular har xil boʻlishi mumkin. 

Bolalar asarlarining individual oʻziga xosligi yanada aniqroq. Gʻayrat muhiti, kattalar va bolaning birgalikdagi 

ijodkorligi imkoniyati alohida rol oʻynaydi. 

Bolalarning ijodkorligi, oʻz navbatida, oʻquv jarayonini faollashtiradi. Axir, bolalar oʻzlarining 

improvizatsiya va kompozitsiyalari paytida ijodiy harakatlardan foydalanishlari shart. Bir vaqtning oʻzida 

rivojlanayotgan tashabbuskorlik, mustaqillik va faollik bilim, koʻnikma, malakalarlarni egallashga undaydi. 

Oʻz-oʻzini oʻrganish va oʻzini rivojlantirish qobiliyati rivojlanadi. 

Xulosa. Ijodkorlik rejali va tizimli ta’lim ta’minlanadigan va bolalarning badiiy rivojlanishining ma’lum 

darajasiga ega boʻlgan sharoitda muvaffaqiyatli rivojlanadi. N.A.Vetlugina bolalarni yangi faoliyat turi bilan 

tanishtiradigan va ularga yoʻnaltiradigan tayyorgarlik davri zarurligini ta’kidladi. Bolalar faoliyatini 

muvaffaqiyatli faollashtirishning asosiy sharti - bu oʻqituvchilarning oʻzlarining ijodiy munosabatlari [13]. 
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MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA BOSHLANGICH TA’LIM OʻQITUVCHILARINING 

KASBIY-IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH 
 

Maqolada boshlangʻich sinf oʻqituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish va kasbiy 

rivojlantirishning ilmiy-pedagogik muammo sifatidagi ahamiyati tadqiq qilingan. Boshlangʻich sinf 

oʻqituvchilarini kasbiy rivojlantirish tamoyillari, nazariy va pedagogik jihatlari ilmiy asoslangan. 

Kalit soʻzlar: kasbiy rivojlanish, oʻzini oʻzi rivojlantirish, uzluksiz malaka oshirish, kasbiy ehtiyoj, 

“Hayot davomida oʻqish” tamoyili. 

В статье рассматривается важность совершенствования методической подготовки и 

повышения квалификации учителей начальных классов как научно-педагогическая проблема. Научно 

обоснованы принципы, теоретические и педагогические аспекты повышения квалификации учителей 

начальных классов. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, саморазвитие, непрерывное обучение, 

профессиональная потребность, принцип “непрерывное обучение”. 

In the article is discussed the importance of pefection the methodological training and professional 

evelopment of primary school teachers as a scientific and pedagogical problem. It summarizes the views of 

international and domestic researchers. The principles, theoretical and pedagogical aspects of professional 

development of primary school teachers are scientifically based. 

Key words: professional development, self-development, continuous training, professional need, the 

principle of “lifelong learning”. 

 

Kirish. Mustaqillik yillarida ta’limning barcha sohalari kabi XTXQTMOXM malaka oshirish tizimida 

qator oʻzgarishlar vujudga keldi. Xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishdan 

maqsad - oʻqituvchilarning ijodiy imkoniyatlarini shakllantirish va oshirish, ularning ilmiy saviyasini 

takomillashtirish, dunyoqarashini kengaytirish hamda shaxsiyatini rivojlantirishdan iboratdir. Oʻzbekiston 

Respublikasidagi ta’lim muassasalarida: maktabgacha ta’lim, xalq ta’lim, oliy ta’lim, oʻqituvchilar malakasini 

oshirish va qayta tayyorlash tizimiga e’tibor qaratadigan boʻlsak, unda turli shakllarni va ularning oʻziga xos 

xususiyatlarini koʻrishimiz mumkin. Ya’ni, mamlakatimizda bunday kurslarning kunduzgi, qisqa muddatli va 

masofaviy oʻqitish shakllari mavjud. 

Asosiy qism. Bugungi zamon talabi asosida malaka oshirish hududiy markazlarining oldidagi asosiy 

vazifalari, ta’lim va tarbiya sohasidagi davlat siyosati, pedagogning kasbiy kompetentligi va mahorati fanini 

oʻqitishda AKTdan samarali foydalanish, internet tarmoqlari, multimedia vositalaridan samarali foydalanish, 

imlo savodxonligi va hujjatlarni rasmiylashtirish, mutaxassislik fanini oʻqitish nazariyasi va metodikasi, ta’lim 

sifatini baholash xalqaro dasturlari va innovatsion texnologiyalar, umumiy oʻrta ta’limda STEAM, PIRLS 

yondashuvi, amaliy mashgʻulot va laboratoriya ishlarini oʻtkazish metodikasi, amaliy xorijiy til, milliy oʻquv 

dasturi va fanga oid me’yoriy hujjatlar murakkab mavzular asosida ishlash boʻyicha oʻquv jarayonini tashkil 

etishning zamonaviy usullarini oʻz ichiga oladi va ular boʻyicha tegishli yangi bilim, koʻnikma, malaka va 

kompetensiyalarni shakllantirishga yoʻnaltirishdan iborat. 

Oʻzbekiston Respublikasining ta’lim sohasini isloh qilishdagi sa’y harakatlaridan biri – bu pedagog 

kadrlarning zamon talablariga hamnafas tarzda faoliyat yuritishlari, har tomonlama rivojlangan komil shaxsni 

tarbiyalashga doir chuqur bilim, koʻnikma, malaka va madaniyatga ega boʻlishlari, ayniqsa, boshlangʻich 

ta’lim oʻqituvchilarining yanada faolroq, ma’sulyatliroq boʻlishi talab etilmoqda. Bu esa oʻz-oʻzidan 

boshlangʻich ta’lim oʻqituvchilarining kreativ faoliyatini rivojlantirishda ta’lim va tarbiya ishlarining 

qonuniyatlarini oʻrganuvchi pedagogika faniga “Kreativlik” degan tushunchani olib kirdi. Ayniqsa, ilmiy 

bilimning bugungi kundagi rivojlanishi, kreativlikning shaxs, jamiyat va davlatni rivojlantirishga ta’siri ushbu 

masalani ilmiy pedagogik nuqtayi nazardan chuqur oʻrganishni talab etmoqda. 

Muhokamalar va natijalar. Bugungi kunda malaka oshirish tizimida qator oʻzgarishlar vujudga keldi. 

Xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishdan maqsad - oʻqituvchilarning ijodiy 

imkoniyatlarini shakllantirish va oshirish, ularning ilmiy saviyasini takomillashtirish, dunyoqarashini 

kengaytirish hamda shaxsiyatini rivojlantirishdan iboratdir.  
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Boshlangich ta’lim oʻqituvchilarini uzluksiz va kasbiy tayyorgarlikning yangi modellarini talab qiladi. 

Bunda davriy malaka oshirishdan farqli ravishda ijtimoiy va iqtisodiy muvofiqlik imkoniyatiga ega boʻlgan 

“hayot davomida oʻqish” tamoyili asosida takomillashtirib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.  

Boshlangʻich sinf oʻqituvchisi malakasini oshirish ilm-fan, texnika va iqtisodiyotni rivojlantirishning 

zamonaviy darajasiga mos kelishini ta’minlashning asosiy mohoyati hisoblanadi. Ma’lumki, agar inson oʻz-

oʻzini tarbiyalash bilan shugʻullanmasa, ijodkorlik shakllanmasa va malaka darajasini oshirmasa, olingan 

bilimlar ham eskirib boraveradi. 

Ta’limi muassasalarida oʻquv jarayonini ilmiy tashkil etish quyidagi prinsiplarni amalga oshirishni talab 

qiladi. 

1. Tinglovchining inson faoliyati sohalari boʻyicha har tomonlama rivojlanishi (boshqaruv, iqtisodiy, 

ekologik, ilmiy, badiiy, pedagogik, jismoniy va tibbiy).  

2. Zamonaviy oʻquv modullari asosida maqsadli intensiv trening. Maqsadli tayyorgarlik ikki darajali 

ta’limni birlashtirib amalga oshiriladi.  

3. Faol oʻqitish usullaridan umumiy oʻquv jarayonida keng foydalanish: rolli oʻyinlar, muayyan 

vaziyatlarni tahlil qilish, gʻoyalar auksionlari, davra suhbatlari, ijtimoiy-psixologik treninglar, kichik 

guruhlarda oʻqituvchi bilan muloqot shaklida amaliy mashgʻulotlar, shaxsiy kompyuterdan foydalangan holda 

dasturlashtirilgan treninglar. Faol ta’lim shakllaridan foydalanish insonning ichki salohiyatini safarbar qilish 

va shok holatida boshqaruv muammolarini hal qilishni simulyatsiya qilish imkonini beradi. 

4. Yuqori malakali olimlar, oʻqituvchilar, rahbarlarni jalb etish va oʻqitishni oʻqituvchining shaxsiga 

yoʻnaltirish. Buning uchun oliy oʻquv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlari, xalq ta’lim a’lochilari, oʻqitish 

faoliyati ommolashtirilgan oʻqituvchilarning tajribalaridan foydalangan holda malaka oshirish markazlariga 

jalb etish maqsadga muvofiq boʻlar edi. 

5. Tinglovchilar bilan moslashuvchan aloqa. Rahbar va mutaxassislarning shaxsiy manfaatlarini hisobga 

olgan holda, oʻquv mashgʻulotlari boshlangunga qadar kerakli oʻquv dasturi toʻgʻrisidagi ijtimoiy soʻrov 

asosida va oʻquv kunining natijalari boʻyicha tinglovchilarning har kunlik soʻrovnomasini baholash tizimi 

yordamida hisobga olish yoʻli bilan belgilanadi. Oʻqituvchilarning reytingini saqlab qolish unli tovush bilan 

amalga oshiriladi.  

6. Tinglovchilarning salohiyatini kompleks baholash kasbiy bilim va koʻnikmalarni, ijodiy faoliyatini, 

shaxsning psixologiyasini, sogʻliqni saqlash va ish qobiliyatini baholash orqali amalga oshiriladi. Oshkoralik 

sharoitida reytingning doimiy yuritilishi raqobat, tortishuv va ijodiy faoliyatni safarbar etish ruhini 

rivojlantirishga xizmat qiladi. 

7. Individual-guruh ta’lim usuli. Ushbu tamoyilda barcha tinglovchilar (50 kishiga qadar), faol oʻqitish 

usullarini (25 kishiga qadar), laboratoriya ishlarini va kichik guruhlar bilan mashgʻulotlarni (12 kishiga qadar), 

“oʻqituvchi – tinglovchi” toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot mavjud boʻlganda individual maslahatlashuvlar bilan 

birgalikda amalga oshiriladi. Individual-guruh usuli tinglovchilarning bir guruhi ishlayotgan paytda shaxsning 

salohiyati va manfaatlari va jamoaviy tamoyillaridan foydalanishga imkon beradi. 

8. Oʻquv jarayonini zamonaviy texnika vositalaridan, birinchi navbatda, shaxsiy kompyuterlar, oʻquv 

televideniyesi, audiovizual texnik vositalar, videokameralar va videomagnitofonlar, dasturlashtirilgan ta’lim 

vositalari va boshqa vositalardan foydalangan holda avtomatlashtirish, bir tomondan, oʻqituvchilarning mehnat 

xarajatlarini kamaytirish va oʻquv jarayonini boshqarish faolligini oshirish, boshqa tomondan, tinglovchilarda 

amaliy ishlarda texnik vositalardan foydalanishga boʻlgan psixologik toʻsiqni bartaraf etish imkonini beradi. 

Kelajakda har bir tinglovchiga oʻz mutaxassisligi boʻyicha avtomatlashtirilgan ish joyida oʻqitish imkoniyati 

berilishi kerak. 

Malaka oshirishning asosi oʻquv modullari asosida moslashuvchan oʻquv dasturi hisoblanadi. Oʻquv 

moduli rejaning aniq tuzilishi, ishning maqsadlari va vazifalari, dastlabki ma’lumotlar, oʻtkazish usullari, 

texnik vositalar roʻyxati, mustaqil ishlar, nazorat topshiriqlari, adabiyotlar roʻyxati va olingan bilimlarni 

nazorat qilish usuli bilan muayyan intizomning toʻliq elementidir. Umuman olganda, oʻquv dasturi toʻrt xil 

oʻquv modullaridan iborat: 

- muammoli ma’ruzalar; 

- faol oʻqitish usullari; 

- laboratoriya va amaliy mashgʻulotlar ; 

- mustaqil ishlash 

Rivojlangan davlatlar ta’lim tizimining afzalliklarini oʻzimizda joriy qilish maqsadida boshlangʻich 

ta’lim oʻqituvchilarining malakasini oshirish tizimida har bir oʻqituvchi muddati yetib, reja asosida, 

kelmasdan, har yili yoki har oyda kelib zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qoʻllashni, AKTlarning 

zamonaviy dasturlarini oʻzlashtirib, innovatsion texnologiyalardan toʻgʻri foydalana olish hamda normativ 

me’yoriy hujjatlarni yuritsh yoʻllarini oʻrganib ketishsa maqsadga muvofiq boʻlar edi. Shu bilan birgalikda 
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oliy ta’limni bitirgan yosh, tajribasiz oʻqituvchilar uchun “Yosh pedagoglar maktabi”, “Kompetentli pedagog”, 

ilmiy salohiyat bilan shugʻullanayotgan pedagoglar uchun maxsus kurslarni tashkil qilib, oliy ta’lim, xalq 

ta’limi, malaka oshirish markazlari bilan hamkorlikda ish olib borsak samarali natijalarga erishishimiz 

mumkin. Qisqa muddatli ta’lim kurslari reja dasturi har tomonlama shaxsiy rivojlanish hamda ijodkorlikka 

asoslanishi lozim. Oʻquv dasturini tuzishda bir qator omillarni hisobga olish kerak: 

- oʻquv dasturining davomiyligi va uni oʻtkazish muddati; 

- muayyan oʻquv modullaridan foydalanish boʻyicha pedagogning (maktab, ta’limni boshqarish) 

manfaatlari; 

- boʻlajak tinglovchilarning shaxsiy soʻrovnomasining umumiy natijalari; 

- oʻquv mashgʻulotlari oʻtkaziladigan joy, auditoriya; 

- oʻquv bazasining holati; 

- ta’lim olish davrida oʻqituvchilarni ish bilan ta’minlash; 

- texnik ta’lim vositalarining mavjudligi (taxta, kodoskop, kompyuter, video tizimi); 

- tinglovchilar uchun tarqatma material (dastur, “uslubiy”, me’yoriy hujjatlar va boshqalar); 

- oʻquv kunining namunaviy jadvali (mashgʻulotlar jadvali)da mavjudligi; 

- sogʻlomlashtirish, sport va madaniy-ommaviy tadbirlar va boshqalar kiradi. 

Tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundaki, boshlangʻich ta’lim oʻqituvchilarining malaka oshirish 

jarayonida kreativ faoliyatini rivojlantirish tashkiliy-metodik va texnologik sharoitlari aniqlangan. 

Tadqiqotning amaliy ahamiyati malaka oshirish jarayonida boshlangʻich ta’lim oʻqituvchilarini darsdan 

boʻsh vaqtlarida, oʻz-oʻzini rivojlantirish, mustaqil bilim olish koʻnikmalarini takomillashtirish boʻyicha 

mezonlar ishlab chiqildi. 

- boshlangʻich ta’lim oʻqituvchilarini malaka oshirishdan keyingi faoliyatini hamkorlikda davom ettirish 

maqsadida, istiqbol rejalar shakllantirildi; 

- boshlangʻich ta’lim oʻqituvchilarini malaka oshirish jarayonida kreativ faoliyatini rivojlantirishning 

pedagogik-psixologik imkoniyatlarini tashkil etish, muommoning mavjud holati oʻrganildi; 

- malaka oshirish jarayonida boshlangʻich ta’lim oʻqituvchilariga kreativlik tushunchasini ilmiy-

pedagogik jihatidan (interfaol, muommoli, amaliy, ijodiy) metodlar orqali tushuntirildi; 

- boshlangʻich ta’lim oʻqituvchilarining malaka oshirish jarayonida kreativ kompetentligini 

rivojlantirish, kasbiy, shaxsiy va akademik kompetentliklar asosida takomillashtirildi; 

- “Assotsiatsiyalar”, “Aql mnemonikasi”, “Blits” texnologiyasi boʻyicha kasbiy bilimlar, kreativligini 

rivojlantirish mezonlari (reproduktiv, produktiv, kreativ)ni integrativ muvofiqlashtirishi takomillashtirilgan; 

- boshlangʻich ta’lim oʻqituvchilarining malaka oshirish jarayonida kreativ faoliyatini rivojlantirish 

boʻyicha ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqildi. 

Xulosa. Boshlangʻich ta’lim oʻqituvchilarini malaka oshirish orqali kasbiy faoliyatini rivojlantirishda: 

- pedagogik-psixologik imkoniyatlarini tashkil etish, muommoning mavjud holatini oʻrganiladi; 

- malaka oshirish jarayonida boshlangʻich ta’lim oʻqituvchilariga kreativlik tushunchasini ilmiy – 

pedagogik jihatidan tushuntirish ishlari olib boriladi; 

- boshlangʻich ta’lim oʻqituvchilarining malaka oshirish jarayonida kreativ kompetentligini 

rivojlantirish yanada takomillashtiriladi; 

- boshlangʻich ta’lim oʻqituvchilarining malaka oshirish jarayonida kasbiy faoliyatini 

rivojlantirishning usulva metodlari ishlab chiqiladi. 

Malaka oshirish maboynida boshlangich ta’lim oʻqituvchilarni kasbiy-ijodiy faoliyatini rivojlantirishda, 

uzluksiz malaka oshirishning zamonaviy yoʻllarini ta’minlash, innovatsion texnologiyalari, AKTning ilgʻor 

dasturlaridan samarali foydalanish usullari, me’yoriy hujjatlar bilan ishlash jarayonlarining davomiyligi asos 

boʻla oladi. 
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OʻQUVCHILARNING IJODIY FAOLLIGINI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: MATNNI 

OʻRGANISH VA MATN USTIDA ISHLASHNING PSIXOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI 
 

Mazkur maqolada oʻquvchilarning matnni oʻrganishlari, shuningdek, matn ustida ishlashga oʻrgatish, 

unda psixolingvistikaning oʻrni aniqlangan. Matnni oʻqib tushunish masalalari yoritilgan. 

Kalit soʻzlar: matn, psixolingvistika, soʻz, nutqiy koʻnikma, oʻqib tushunish, his qilish, pedagogik, idrok. 

В данной статье говориться об изучение текста учащимися и обучение работе с текстом, в 

котором определяется роль психолингвистики. Освещаются вопросы понимания прочитанного. 

Ключевые слова: текст, психолингвистика, лексика, разговорные навыки, понимание 

прочитанного, чувство, педагогика, познание. 

This article discusses the study of the text, as well as teaching pupils to work on the text, in which the 

role of psycholinguistics is defined. The issues of reading comprehension are also covered. 

Key words: text, psycholinguistics, vocabulary, speaking skills, reading comprehension, feeling, 

pedagogical, cognition. 

 

Kirish. Matn bilan ishlashda uning kommunikativ, kognitiv vazifalarini hisobga olmoq joiz. 

Y.Y.Bajenovaning fikriga koʻra, matnga bir vaqtning oʻzida kommunikativ, kognitiv va funksional nuqtayi 

nazar bilan yondashish natijasida jiddiy yutuqlarni qoʻlga kiritish mumkin [1, 8-11]. 

Asosiy qism. Mazkur fikr bugungi kunda integrativ tahlil boʻyicha yaratilgan koʻplab matnlarga misol 

boʻladi. “Matnni oʻqish, uni tushunish jarayoni pedagogik (biror shaxs tomonidan takrorlab oʻrgatish), 

psixologik (diqqatni yigʻgan holda oʻrganilayotgan narsaga qarash), jismoniy (boshqa harakatlarni toʻxtatgan 

holda koʻzni faqat belgi, boʻgʻin yoki soʻzga qaratish) va fiziologik (oʻrgatilayotgan harf yo soʻzni takrorlay 

olish, oʻqiy olish qobiliyatining mavjud yoki mavjud emasligi) jarayon hisoblanadi” [2, 9]. Shuning uchun 

ham oʻqib tushunish murakkab nutqiy psixofiziologik faoliyat hisoblanadi. Bu jarayonni toʻgʻri tashkil etish, 

oʻqib tushunish boʻyicha xorij tajribalarini oʻrganish, uning tahlillari asosida natijalarni taqdim etish kutilgan 

natijani beradi. Bu bejiz emas, albatta. Chunki fiziologlar ta’kidlashicha, “oʻqib tushunish bosh miyaning ensa 

qismidagi neyronlar ta’sirlanishi asosida amalga oshadi, ya’ni koʻz soqqasining harakatlanishi, koʻrish va sezgi 

qobiliyatlari bosh miya qismidagi oʻrta miyaning tepasida joylashgan oraliq miya funksiyasi orqali 

boshqariladi. Oraliq miya bosh miya yarimsharlari bilan qoplangan boʻlib, u yerda koʻrish doʻmboqlari 

joylashgan. Koʻrish doʻmbogʻi – tuxumsimon shakldagi bir juft kulrang modda boʻlib (nerv hujayralari 

toʻplami), unda barcha sezgi a’zolari orqali seziladigan ta’sirlar oldin koʻrish doʻmbogʻi orqali qabul qilinib, 

keyin bosh miya yarimsharlari markazlariga oʻtkaziladi” [3, 154]. E’tibor beraylik, matnni oʻqib tushunishni 

olimlarimiz bir qancha bosqichlarga ajratganlar. Jumladan: jahon tilshunosligida olimlar matnni idroq qilish, 

qabul qilishning 3 ta asosiy darajasini belgilaganlar: 

–verbal-sintagmatik daraja; 

–designativ daraja; 

– denatativ daraja [4, 42-47]. 

Oʻzbek tilshunosligida esa I.Azimova matnni tushunishning beshta darajasini keltiradi: 

a) assosiativ daraja; 

b) leksik-morfologik daraja; 

d) kontekstual daraja; 

e) struktural daraja; 

f) matn darajasi [5, 158] 

Oʻrganishlarimiz natijasida, aytish mumkinki, matnni oʻqib tushunish, uni idrok qilish, oʻzlashtirishning 

bir qancha oʻziga xos jihatlari mavjud. Tilshunos Sh.Alponova aytganidek, matnning pretsedent shakli 

matnning tilning muayyan uslublarida qat’iylashgan va til egalari xotirasida saqlanuvchi, ular tomonidan 

takroriy ravishda qoʻllanadigan mazmuniy-kompozision qolipi. Matn-oʻxshatishlar, segmentli matnlar, 

partsellyativ matnlar, maqolni izohlash asosida tuzilgan matnlar, shuningdek, ish yuritish hujjatlari kabilar 

matnning pretsedent shakliga misol boʻla oladi. Ma’lumki, retsipient nutqiy faoliyat ishtirokchisi, nutqni idrok 

etuvchi shaxs. Bugungi kunda ana shu nutqiy faoliyatda ishtirok etuvchi shaxsning matn bilan ishlashga 

oʻrgatish ular nutqini takomillashtirish ta’lim oldida turgan asosiy vazifalardan biridir. Ayniqsa, umumta’lim 
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maktablari oʻquvchilariga til(xoh ona tili, xoh xorijiy til)ni oʻqitishda matn ustida ishlash va uni tushunishga 

oʻrgatish bugungi kunda pedagogik va psixologik jihatdan ahamiyatli hisoblanadi. Chunki, oʻquvchilar matn 

ustida ishlashda talaffuzga mos soʻzlarni aytishda ovoz chiqarib oʻqish, talaffuz qoidalariga amal qilish, 

ularning toʻgʻriligini bilish uchun javob bera olishlari, ularga koʻproq axborot olishga yordam berish va 

qoʻshimcha vazifalarni bajarishi zarur boʻladi. Shuning uchun, oʻqituvchi bir vaqtning oʻzida matnni oʻqish 

va tushunishda bir nechta usullardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir. Bu usullar tanish soʻzlarni tahlil qila 

olishi, soʻzlarning ma’nolaridan foydalanib mazmunli guruhlarga ajratish, matnning ma’nosini tushunish 

uchun oldindan ma’lumot va kontekstdan foydalangan holda matnni tushunish kabilardir. Oʻqishni oʻrganishda 

bu jarayonlar bir-biriga bogʻliq boʻlishi kerak, ya’ni oʻquvchi matnni oʻqishda fonetik qonun-qoidalarga rioya 

qilishi, qoʻllashi, kontekstdagi soʻzlarni oʻrganishi va uni uqib olishlari talab etiladi. Oʻqituvchi matn bilan 

ishlashda analiz-sintez usulidan oʻrinli foydalansa, kutilgan natijaga erishadi: ayrim faktlarni oʻzaro bogʻlaydi 

(sintezlaydi), bir-biriga taqqoslaydi, ular yuzasidan muhokama yuritadi va xulosa chiqaradi. Oʻquvchi asarda 

qatnashuvchilarning xatti-harakatini qanchalik aniq koʻz oldiga keltira olsa, u soʻzning asosiy mazmunini 

shunchalik chuqur his etadi va tushunadi. 

Pedagogik jihatdan oʻqish va matnni tushunish koʻnikmalarini rivojlantirish va badiiy asar ustida ishlash 

quyidagi muhim metodik qoidalar asosida ham tahlil qilinadi: Asar mazmunini tahlil qilish bilan birga, 

asarning gʻoyaviy-tematik asoslarini uning obrazlari, syujeti, qurilish va tasviriy vositalarini tushuntirish 

oʻquvchilarning shaxs sifatida umumiy kamol topishiga, bogʻlanishli nutqning oʻsishini ta’minlaydi. Matnlar 

ustida ishlash, albatta, murakkab jarayon. Bu jarayonni amalga oshirish uchun oʻquvchining yosh 

xususiyatlari, fiziologik jihatlari e’tiborga olinishi lozim. Ayniqsa, oʻquvchiga matn va undagi soʻzlarni 

oʻrganishda oʻqituvchi yordami muhim hisoblanadi. Avvalo, soʻzlarni his qilishga oʻrgatish, soʻngra, uni ifoda 

etilishi boʻyicha ishlaydi. Matndagi soʻzlarni his qildirish uchun undagi tasvirlarni oʻquvchi koʻz oldida 

namoyon qilish zarur. Bunday pedagogik vazifalarni bajarish uchun turli koʻrgazmali qurollardan foydalanish 

maqsadga muvofiq boʻladi. Bu esa matn ustida ishlashning asosiy yoʻnalishini belgilaydi, shuningdek, matnni 

tahlil qilish jarayonida oʻquvchilar bajaradigan topshiriqlarni va muhokama qilish uchun ularga beriladigan 

savollarning xarakterini, koʻrgazmalarning samaradorligini aniqlab olishga yordam beradi. G.M.Perova 

aytganidek, “xuddi shu jarayonda “kodlash” – uzatuvchi xabarni berishda hissiyotga, tasavvurga, fikrga va shu 

kabilarga aylantirish, “dekodlash” – ma’lumotni tilga, hissiyotga, tasavvurga, fikrga va shu kabilarga 

aylantirish muhim ahamiyatga ega” [6, 127]. 

Muhokamalar va natijalar. Matnlar bilan ishlash oson ish emas, bu zerikishga olib keladigan jarayon. 

Bunday murakkab vazifalarni bajarish uchun oʻqituvchilar muvaffaqiyatga erishishga imkon beradigan 

vositalar bilan ta’minlashi lozim. Oʻquvchilarda matnni tushunish samaradorligini oshirish uchun treninglar 

tashkil qilish, taqdimotlar va qiziqtiruvchi turli ishoraviy harakatlardan foydalanish, tanqidiy fikrlashni ham 

yuzaga keltirish zarur. Shuni ham ta’kidlash joizki, matnni tushunishdan oldin uni ravon oʻqish, har bir 

soʻzning ma’nosini tushunib yetish(lugʻat bilan ishlash)ga oʻrgatish maqsadli kechadi. Demak, ularda oʻqish 

texnikasini rivojlantirish maqsadga muvofiq boʻladi. Buning uchun ularda kitob oʻqish koʻnikmasini 

rivojlantirish talab etiladi. Mashhur pedagog V.A.Suxomlinskiy kitob oʻqitishning ahamiyati haqida soʻz 

yuritar ekan, quyidagilarni yozadi: “Kitob bolalarning ma’naviy hayotida katta rol oʻynaydi, faqat qachonki, 

bola yaxshi oʻqiy olsa. “Yaxshi oʻqish” deganda nima tushuniladi ? Bu, avvalo, eng oddiy koʻnikma – oʻqish 

texnikasini oʻzlashtira olishdir” [7, 287]. Shunday qilib, oʻqiladigan matn qanday shaklda boʻlishidan qat’iy 

nazar, avvalo, oʻquvchida oʻqish koʻnikmasi shakllanib, keyinchalik ushbu koʻnikma rivojlantirilishi lozim. 

Matnlar bilan ishlashni oʻrganish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarur:  

1. Ongli idrok etishga oʻrgatish,uni jumla va qismlarga ajratish, sarlavha topish,reja tuzish, tushunarsiz 

soʻzlarni (iboralarni) belgilash, antonim va sinonim soʻzlarni tanlash illyustratsiya va h.k.  

2. Oʻquvchilar nutqini rivojlantirish (oʻz bayonlarini yaratish, nutqning soʻz boyligi, uning 

emosionalligi, toʻgʻriligi, aniqligi va ifodaliligi) ustida ish olib borish.  

3. Matnlar bilan ishlashda oʻquvchilarning motivasiyasi va qobiliyati hisobga olinadi. 

Oʻquvchilarning soʻzlarni idrok qilishlari ifodada aniqlik va joʻyalilikni, ifodaviy bezakni oʻz nutqlarida 

qoʻllay olish koʻnikmalarini shakllantirishga yoʻl ochadi. Lekin oʻqituvchi, avvalo, sinfdagi oʻquvchilarning 

matnni, toʻgʻrirogʻi, matndagi soʻzlarni qay darajada tushunishlari, idrok qila olishlarini aniqlashi lozim. 

Matnni oʻqib tushunish murakkab psixolingvistik jarayon boʻlib, grafemalarni tanish, soʻzni oʻqish, soʻzning 

lugʻaviy ma’nosini, kontekstual ma’nosini anglash, sintaktik strukturani toʻgʻri hal etish, shuningdek, matn 

mazmuniy boʻlaklarining oʻzaro bogʻlanishini tushunish kabi darajalardan iborat boʻladi [8, 65]. “Har bir 

oʻquvchida qabul qilish qobiliyati har xil boʻlganligi uchun matnni bir xilda oʻqib chiqqanlar tushunishning 

har xil darajasida turgan boʻladi. Oʻqituvchi ushbu darajalarni yaxshi bilsa, savollar yordamida oʻquvchining 

qaysi darajada turganini aniqlashi, matnni yaxshiroq tushunishi uchun yoʻnalish berishi mumkin. Masalan, 

matnni tushunishning dastlabki darajasi assosiativ darajada boʻlsa, unda oʻquvchida matn mavzusi, matn uslubi 
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va matndagi soʻzlarga assosiasiyalar vujudga keladi. Keyingi darajada bolaning leksik kompetensiyalarini 

rivojlantirishga e’tibor qaratiladi; bunda oʻquvchilar matndagi soʻzlarni va ularning ma’nosini tushunadi. 

Uchinchi daraja kontekstual daraja boʻlib, unda soʻzlarning matn tarkibidagi ma’nolari anglashiladi. 

Fikrimizcha, matn bilan bogʻliq mashqlarda aynan shu uchinchi darajaga koʻproq e’tibor berilishi kerak, 

chunki unda soʻzlarning matn ichida qanday ma’noda kelayotgani anglashiladi, demakki, soʻzlar alohida birlik 

darajasidan matn birlik darajasiga koʻtariladi. 

Psixolingvistik bilimni rivojlantirishda natijaga erishish uchun oʻquvchilarda matnni tushunish 

koʻnikmalarini rivojlantirishga toʻsqinlik qiluvchi omillarni oʻrganishimiz zarur boʻladi. Maqsadga erishish 

uchun PIRLS xalqaro baholash dasturidan toʻgʻri foydalanishimiz kutilgan natijaga olib keladi. Aytish lozimki, 

XX1 asrning dastlabki yillarida oʻzbek tilshunosligida matn lingvistikasi va uni metodik jihatdan oʻrganish 

boʻyicha bir qancha tadqiqotlar amalga oshirildi, ya’ni: matn lingvopoetikasi, mazmuniy pertsepsiyasi, 

matnning pragmatik jihatlari, uning psixolingvistik xususiyatlari, matn kreativligi haqida monografik ishlar 

yuzaga keldi. Ushbu yoʻnalishlarni soddalashtirgan holda oʻquvchi bilimiga baho berish, uni yoʻnaltirish 

maqsadga muvofiqdir. 

Matnni oʻqish va tushunishda pedagogik jihatdan quyidagi vazifalar turadi: a) oʻquvchilarning asarda 

aks ettirilgan voqea-hodisalar haqidagi tasavvurlarini boyitish, matnni ongli idrok qilishga ta’sir etadigan yangi 

ma’lumotlar berish, badiiy asarda tasvirlangan dalillarni oʻquvchilar oʻz hayotida kuzatganlari bilan tarbiyaviy 

jihatdan bogʻlay olishlariga sharoit yaratish; b) yozuvchining hayoti bilan tanishtirish, yozuvchiga, uning 

ijodiga qiziqish uygʻotish; d) oʻquvchilarni asarni emosional idrok etishga tayyorlash; e) asar mazmunini 

tushunishga halal beradigan soʻzlarning leksik ma’nosini tushuntirishdan iboratdir. Pedagogik xususiyatiga 

koʻra, matnni oʻqish va tushunishga tayyorgarlik ishlarini tashkil etish shakllari xilma-xil shakllarni 

qoʻllashdan boshlanadi. Ulardan qaysi shaklni qoʻllash asarning gʻoyaviy-mavzu asosiga, oʻquvchilarda aniq 

tushunchalarning mavjudligi, tarbiyaviy jihatlarining ochib berilishiga bogʻliq. Xulosa qilib aytganda, kichik 

maktab yoshidagi har bir oʻquvchi fikrini ogʻzaki yoki yozma ifodalashi, oʻzgalar fikrini, matndagi 

axborotlarni idrok eta olishi psixofiziologik jarayon boʻlib, baholashda foydalaniladigan savol va topshiriqlar 

uning nutqiy malakalarini va tafakkurini rivojlantirishga ruhiy jihatdan ham, jismoniy jihatdan ham mos 

boʻlishi, ularda mustaqil munosabatini bayon etishga, hayotni va oʻzgalarni anglash koʻnikmalarini 

rivojlantirishga yoʻnaltirilgan boʻlishi kerak.  

Xulosa qilib aytganda, har bir oʻquvchi fikrini ogʻzaki yoki yozma ifodalashi, oʻzgalar fikrini, matndagi 

axborotlarni idrok eta olishi psixofiziologik jarayon boʻlib, baholashda foydalaniladigan savol va topshiriqlar 

uning nutqiy malakalarini va tafakkurini rivojlantirishga ruhiy jihatdan ham, jismoniy jihatdan ham mos 

boʻlishi, ularda mustaqil munosabatini bayon etishga, hayotni va oʻzgalarni anglash koʻnikmalarini 

rivojlantirishga yoʻnaltirilgan boʻlishi kerak. 
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OʻZBEK BOLALAR FOLKLORINING BOSHLANGʻICH TA’LIMDA OʻQITILISHI 
 

Mazkur maqolada oʻzbek bolalar folklorining boshlangʻich ta’limda oʻqitilish masalasi yoritib 

berilgan. Unda boshlangʻich ta’lim jarayonida oʻzbek bolalar folklorining oʻqitilishini amalga oshirishdan 

foydalanish pedagogik muammo sifatida tahlil qilingan hamda bolalar folklorining oʻqitilish metodlarini 

yaratish tamoyillari va unga qoʻyiladigan talablar oʻrganilgan. Boshlangʻich ta’limda oʻzbek bolalar 

folklorining oʻqitilish texnologiyalaridan foydalanish mazmuni va uning metodik imkoniyatlari, ona tili va 

oʻqish darslariga kiritilgan bolalar folkloridan foydalanish kabi masalalar oʻz yechimini topgan. Shuningdek, 

oʻzbek bolalar folklorining boshlangʻich ta’limda oʻqitilishi va undan foydalanish, oʻqitishning 

samaradorligini oshirish omili ekanligi tavsiflangan. 

Kalit soʻzlar: xalq ogʻzaki badiiy ijodiyoti,ta’lim, ta’lim berish, xalq qoʻshiqlari, doston, ertak, afsona, 

oʻzbek bolalar folklori, allalar, aytim-olqishlar, ovutmachoqlar, erkalamalar, qiziqmachoqlar, ijodkorligi va 

ijrochiligi. 

В статье рассматривается проблема преподавания узбекского фольклора в начальной школе. 

Анализируется использование узбекского фольклора в начальном образовании как педагогическая 

проблема, а также принципы и требования к развитию методики обучения детскому фольклору. Были 

рассмотрены такие вопросы, как содержание и методические возможности использования 

технологий обучения узбекскому детскому фольклору в начальном образовании, использование 

детского фольклора, включенного в родной язык, и уроки чтения. Также описывается, что 

преподавание и использование узбекского детского фольклора в начальном образовании является 

фактором повышения эффективности обучения. 

Ключевые слова: народное устное искусство, образование, обучение, народные песни, былины, 

сказки, легенды, узбекский детский фольклор, боги, аплодисменты, вздор, баловство, курьезы, 

творчество и перформанс. 

In this article it is given the issue of teaching Uzbek children’s folklore in primary education. It is 

analyzed the use of teaching Uzbek folklore in primary education as a pedagogical problem, as well as the 

principles and requirements for the development of methods of teaching children’s folklore. This article also 

addressed issues such as the content and methodological possibilities of the use of Uzbek children’s folklore 

teaching technologies in primary education, the use of children’s folklore included in the mother tongue and 

reading lessons. Furthermore, it is described that the teaching and use of Uzbek children’s folklore in primary 

education is a factor in increasing the effectiveness of teaching. 

Key words: folk oral art, education, teaching, folk songs, epics, fairy tales, legends, Uzbek children’s 

folklore, gods, applause, rubbish, pampering, curiosities, creativity and performance. 

 

Xalq ogʻzaki badiiy ijodiyoti xilma-xil adabiy tur va janrlarda namoyon boʻlgan hodisa sifatida kishilik 

jamiyati tarixida koʻp vazifali ijtimoiy-estetik mohiyatga ega soʻz san’ati sanaladi. U hamma zamonlarda ham 

oʻz ijodkori boʻlgan xalqning orzu-armonlarini ifodalab keldi, qolaversa, xalqning oʻz-oʻzinigina emas, balki 

bolalarning ham ma’naviy-axloqiy jihatdan shakllanishlarida muhim tarbiyaviy vosita vazifasini bajarmoqda. 

Bolalar xalq ijodiyotidan ota-bobolarining hayot tajribasini, mehnat va kurash ilmini oʻrganib kelmoqdalar. 

Ular xalq qoʻshiqlaridan, doston-u ertaklaridan, afsona-yu rivoyatlaridan sevish-sevilish, samimiyat, 

insoniylik, sabr-u qanoat, mehnatda fidoiylik, eng muhimi, otalari yashab obod etgan Vatan tuygʻularini idrok 

etish asnosida yurt erki va ozodligi uchun kurashgan buyuk ajdodlari Toʻmaris, Shiroq, Spitamen, Muqanna, 

Temur Malik, Jaloliddin Manguberdi, Mahmud Torobiy va Amir Temurlarning jasoratlaridan saboq 

olmoqdalar, yashash va yaratish romantikasidan surur tuymoqdalar. Binobarin, xalq ijodiyoti qadim 

zamonlardan hozirgacha bolalar uchun ham ezgulikni qadrlash va yovuzlikdan nafratlanish sabogʻi boʻlib, 

avloddan avlodga oʻtgani sayin muttasil toʻlishib, mukammallashib, ogʻizdan-ogʻizga koʻchgani sayin tobora 

sayqallanib, xalq milliy ruhini teranroq aks ettirgan holda asrlar davomida avlodlar ma’naviy-axloqiy 

vorisligini ta’minlab keldi, jamoa ijodi namunasi sifatida xalq zakovatini, iste’dodini va til boyligini namoyish 

etdi, xalq uchun oʻzligini anglash, oʻz tarixini sevish vositasiga aylanib qoldi, eng muhimi, yozma 

adabiyotning bunyodga kelishida genetik asos vazifasini bajardi [6]. Bu silsilada bolalarning oʻz folklori ham 

muayyan rol oʻynadi. Binobarin, bolalar folklori – kichkintoylar olami bilan kattalar dunyosining oʻzaro 
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uygʻunlashuvi oqibatida yuzaga kelgan oʻyinlar, qoʻshiqlar va musiqiy poetik janrlarning yaxlit bir tizimiga 

aylangan xalq ogʻzaki ijodiyotining oʻziga xos tarmogʻidir. 

Oʻzbek bolalar folklori namunalari tabiatidan kelib chiqib, genetik asoslariga koʻra uni uch qismdan 

tarkib topgan hodisa sifatida kuzatish mumkin: 

I. Kattalar hamisha oʻz farzandlarini oʻylab yashaganlar, mehnat va ijod bilan band boʻlgan. Bu jarayon 

ularda bola va uning taqdiri haqida qaygʻurish majburiyatining tobora chuqurlashuvi tarzida kechib, talay 

qoʻshiqlarning toʻqilishiga sabab boʻlgan. Ayniqsa, chaqaloqni parvarish etish mas’uliyati behad katta boʻlgan. 

Onalar ana shu murakkab mas’uliyatni zimmalariga olganlar: oʻtkir zakovat, tadbirkorlik, beqiyos insoniy 

mehribonlik evaziga oʻzlari goho tushunib, goho tushunmay, “bolalarni tarbiyalab oʻstirish bilan 

mamlakatning kelajak tarixini, demakki, dunyo tarixini ham tarbiyalab yetishtirganlar. Bu yoʻlda qoʻshiq 

ularga yordam bergan: bolalarini qoʻshiq bilan uxlatganlar, yigʻlasa, kuylab ovutganlar, erkalatganlar, hatto 

qoʻshiq bilan chaqaloqqa daxldor marosim rasm-rusumlarni bajarganlar. Shu zaylda allalar, aytim-olqishlar, 

ovutmachoqlar, erkalamalar, qiziqmachoqlar va qaytarmachoqlar maydonga kelgan. Ularda erkalash leytmotiv 

boʻlgan. Shu sababli xalq ogʻzaki poeziyasining ana shu namunalarini erkalash poeziyasi tarzida 

umumlashtirish va xarakterlash asoslidir. Erkalash poeziyasi namunalari ijro maqsadi, oʻrni va bola yoshiga 

munosabatiga koʻra ikki guruhga ajraladi.  

II. Kattalar bolalarning tabiatga munosabatini shakllantirishda ham faol ishtirok etadilar. Buning 

natijasida bolalar taqvimi va uni ifoda etuvchi marosim qoʻshiqlari paydo boʻlgan. Bahor, yoz, kuz, qish 

mavsumlari bilan bogʻliq bunday qoʻshiqlarning bir qismi ijtimoiy-siyosiy taraqqiyot taqozosiga koʻra 

kattalar repertuaridagi mavqeini yoʻqota borib, yo tamoman soʻnib ketgan, yo transformatsiyaga uchrab 

bolalar repertuariga koʻchib oʻtib saqlanib qolgan. “Boychechak”, “Chittigul”, “Yo ramazon” qoʻshiqlari va 

hayitliklar shular jumlasidandir. Qolaversa, ibtidoiy ajdodlarimizning animistik va totemistik e’tiqodlari 

asosida shakllanib, endilikda oʻsha mohiyatini yoʻqotgan yalinchoq va hukmlagich janrlari bolalar 

repertuarida hamon faol qoʻllanib kelmoqda.  

III. Bolalarning oʻz ijodkorligi va ijrochiligi hosilalari boʻlgan qoʻshiqlar va oʻyinlar – oʻzbek bolalar 

folklorining asosini tashkil etadi. Soʻz va harakatning nisbatiga koʻra bolalar folklorini ikki katta guruhga 

boʻlish mumkin:  

1. Bolalarning maishiy qoʻshiqlari. 2. Bolalarning oʻyin folklori.  

Aytim-olqishlar erkalovchi motivdagi rasm-rusum qoʻshiqlari boʻlib, asosan, bolalarning beshik 

davriga oid turli-tuman marosimlarda ijro etiladi: chaqaloq besh va toʻqqiz kunga toʻlganda, ilk bor 

choʻmiltirilganda, beshikka ilk bor va har gal bogʻlanganda, yana qayta ochib olinganda, ilk bor tish 

yoriganida, birinchi marta mustaqil oʻtirganida, ilk bor oyogʻida tikka turganida, birinchi marta odimlaganida, 

“toy-toy”laganida, har gal yangi kiyim kiygizganda, ilk bor ovqat yeganida, qizaloq sochini ilk bor yuvganda-

taraganda, oʻgʻil bola sochi ilk bor olinganda, chaqaloq tirnogʻi ilk bor qirqilganda, bolalar sha’niga har gal 

isiriq tutatilganda, xullas, urfiyatga aylangan va e’tiqod bilan amal qilinadigan shu xildagi rasm-rusumlarning 

har biri mazmuniga yarasha aytim-olqishlar mavjud [2]. 

Erkalama va ovutmachoqlar ham suyish qoʻshiqlarining bir-biridan farq qiluvchi mustaqil janrlari 

sanaladi. Ovutmachoqlar kichkintoylar gʻashlanganda, chinqirib yigʻlaganda, ehtiyojga aylanish oqibatida 

yuzaga kelsa, erkalamalar uchun esa, kayfiyatning koʻtarinkiligi muhimdir. Erkalamalar mehr xuruji 

jarayonida yuzaga keluvchi badihalardir. Ovutmachoqlar vaziyat taqozosi tufayli ehtiyojga aylansa, 

erkalamalar kayfiyat taqozosi tufayli yuzaga chiqadi [6]. 

Erkalamalar xalqning oʻz farzandlariga beqiyos mehr tovlanishlarini aks ettiradi: 

O, shugina, shuginagina, 

Munchagina tunchagina. 

Shunchagina-kunchagina. 

Yashnab turgan gʻunchagina. 

Mehr xuruji ona qalbini tugʻyonga keltirganidan u shu soʻzlar tizimi ritmida farzandini ardoqlash, 

erkalash ohangini chuqur tuygan. Erkalamalarda “-gina”, “- ginagina” qoʻshimchalari faol, ularda 

kichraytirishdan koʻra erkalash ma’nosini boʻrtibroq ifodalayadi. Erkalamalarning “Ha, loʻtti-loʻtti”, “Ha, 

doʻrsa-doʻrsa”, “Ha, kishta-kishta-kishta”, “Kishtala-kishtal” singari taqlidiy va soʻqma soʻzlar tizimidan 

iborat an’anaviy qolipga aylangan satrlar bilan boshlanuvchi qator turkumlari borki, faqat 2-3 yashar bolalarga 

moʻljallangan. Erkalamalar bolalarda samimiylik tuygʻusini tarbiyalashga xizmat qiladi. 

Ovutmachoqlar esa bolani tinchlantirish ehtiyojini qondiruvchi badihalardir:  

Voʻy-voʻy, shuginani kim urdi? 

Voʻy-voʻy, shuginaga kim lab burdi? 

Yigʻlama, oppoqqinam, Boshimdagi qalpoqqinam! 
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Koʻrinayotirki, chaqaloqning yigʻisi onada uni tinchlantirish tuygʻusini uygʻotgan. Ona shu zaruriyatga 

koʻra soʻzga murojat qilinmoqda. Bunda bolani bagʻriga bosib, beshik yo belanchakda tebrata turib, unga 

termulgan holda lablarni choʻchchaytirib yoxud bolaning yupqagina lablarini qitiqlab, ovutuvchi ma’noning 

omuxtalashtirilishiga alohida ahamiyat berish lozim. Shundagina soʻzlarda ham, tovushlarda ham ohang, 

ma’no va harakatning oʻzaro muvofiqligi ovutmachoqning ritmik mehvariga aylanadi. Buni his-hayajonni 

ifodalovchi soʻzlarning juftlashgan takrori boʻrttirib ifodalagan: 

Hoʻ-ba, hoʻ-ba, nega yigʻlaysan? 

Hoʻ-ba, hoʻ-ba, nega bigʻlaysan? 

Hoʻ-ba, hoʻ-ba, bigʻ-bigʻlama, 

Hoʻ-ba, hoʻ-ba, san yigʻlama. 

Hoʻ-ba, hoʻ-ba.. jo..o..on, jo..o..on, 

Sadqa senga shirin jo..o..on. 

“Hoʻ-ba, hoʻ-ba” taqlidiy soʻzidan tarkib topgan anafora mayin va choʻzinchoq ohangda aytiladi. 

Qaytarmachoqlar. Bolalar uchun, asosan, beshik davri tugagandan keyingi ma’naviy ehtiyoj taqozosiga 

koʻra yuzaga kelgan badihalar boʻlib, she’riy namunasi koʻpincha monolog, nasriy shakli dialog (savol-javob) 

negizida quriladi [5]. Bunda har bir epizod bir savol shaklida, izohi ham oʻzida birin-ketin qaytarilaveriladi. 

Hodisaning qaytarmachoq deyilishi va alohida janr sifatida e’tirof etilishiga ham xuddi shu xususiyatlari asos 

boʻlgan. 

Harakatli oʻyinlar. Bu xildagi oʻyinlarni yuzaga keltiruvchi vositalar turlicha namoyon boʻladi, 

ba’zilarida narsa (oʻyinchoq) harakatni yuzaga keltirib boshqarsa, ba’zilarida faqat soʻz bu vazifani bajaradi. 

Shu xususiyatiga koʻra ularni uch ichki turga boʻlib oʻrganish mumkin:  

1. Sof harakatdan iborat oʻyinlar. Bularni taqlidiy oʻyinlar deyish ham mumkin, chunki ularda harakat 

narsa yoki soʻz vositasida emas, balki taqlid negizida yuzaga keladi. “Almash qadamlar”, “Sirgʻanchiq yoki 

toyinishma”, “Ona tovuq va hakka”, “Jik-jik”, “Duk-duk”, “Shax-shax”, “Quvlashmachoq” va boshqa shu 

xildagi oʻyinlarda harakat u yo bu hodisaga taqlid zamirida voqelikka aylangan. Sof harakatdan iborat 

oʻyinlarning aksariyati maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarga mosligi bilan ajralib turadi.  

2. Harakatni narsa boshqaradigan oʻyinlar. Bu guruhga mansub oʻyinlar kichik maktab yoshdagi va 

oʻsmirlarga mos boʻlib, ularda harakatni tuproq, loy, toshcha, tanga, ishti, oshiq, danak, yongʻoq, roʻmolcha, 

chillak va chillakdasta, lanka, toʻp, koptok, qoʻgʻirchoq, sopol va metall hushtaklar, yogʻoch gʻildirakli itarma 

aravachalar, gʻargʻara, kamon, soqqa, varrak, parrak, suv solib puflaydigan sopol bulbulchalar, govgʻaltaklar, 

halloʻngi, turli-tuman oʻyinchoqlar yuzaga keltiradi hamda boshqaradi. Shunisi muhimki, oʻtmishda bu 

oʻyinchoqlarning aksariyatini bolalarning oʻzlari yasashgan, yoʻngan, tikkan, xullas, tayyorlashgan. Harakatni 

narsa boshqaradigan oʻyinlar silsilasini “Besh tosh”, “Toʻp tosh”, “Ishti”, “Hangoʻz”, “Kalpoʻshtoʻppi”, “Urib 

qochar”, “Oʻrtada oʻtirish”, “Oldim”, “Kim echki?”, “Tandir-mandir”, “Toʻpdan saqlan”, “Qalpoq tepdi”, 

“Chillak”, “Qol-qolak”, “Baynol”, “Laxtak va laxtakboz”, “Oʻra koptok”, “Salavot”, “Chillim kes”, “Tizma”, 

“Qocharma”, “Jambul”, “Quloq choʻzma”, “Koʻzbogʻlogʻich”, “Podsho-vazir” va boshqalar tashkil etadi [5]. 

Bu oʻyinlarning har birida bir narsa, aytaylik, toshcha, koptok, qalpoq, chillak, roʻmol va hokazolar 

harakatni yuzaga keltirishga xizmat qilishdan tashqari, oʻsha harakatni boshqarib turadi. XX asrning 

oʻrtalaridan e’tiboran zavod-fabrikalarda ishlab chiqarila boshlangan “madaniy” oʻyinchoqlar vositasida 

oʻynash odat tusiga kira bordi. Futbol, voleybol, basketbol singari sport xarakteridagi oʻyinlarning tobora 

ommalasha borishi – bolalar oʻrtasidagi xalqona oʻyinlarni siqib chiqarishiga sabab boʻldi. Bunda oʻzbek xalq 

oʻyinlariga eskilik sarqiti qabilida qarashni targʻib qilgan shoʻro mafkurasi ham ma’lum darajada hissa qoʻshdi. 

Qolaversa, texnik tafakkur taraqqiyotiga monand “Konstruktor”, aviaplanerchilik va boshqa shu xildagi 

oʻyinlarning bolalar faoliyatiga kirib borishi ular aqliy olamining oʻzgarishiga ta’sir koʻrsatmay qoʻymadi. 

Harakatni soʻz boshqaradigan oʻyinlar. Bu turdagi oʻyinlar tarkibiy tuzilmasida qoʻshiq muhim uzvga 

aylangan. U oʻyinda harakatni yuzaga keltiradi va butun oʻyinni boshqaradi, aniqrogʻi, qoʻshiq yo oʻyin 

kompozitsiyasining asosini tashkil etadi, yo oʻyin yoʻnalishida biror vazifani bajaradi. Shu xizmati bilan u 

oʻyin estetik qimmatini oshiradi va folkloriy ruhini kuchaytiradi. Jumladan, “Oq terakmi – koʻk terak?” oʻyin-

qoʻshigʻi bu jihatdan yorqin misol boʻla oladi. Bu oʻyin-qoʻshiq bolalar repertuarida uzoq zamonlardan beri 

oʻynalib kelinayotgan oʻyinlardan biridir.  

Shunga koʻra uning verbal qismi boʻlgan qoʻshiqlari zamon ruhiga yoʻgʻrilgan holda xilma-xil 

variantlarda uchraydi. Biroq oʻyinning ijro tartibi hamma zamonlarda ham bir xilligicha davom etib kelmoqda. 

Unda toʻplangan bolalar dastlab ikki onaboshini belgilab, soʻngra cheklashmachoq vositasida ikki raqib tarafga 

ajraladilar. Bunda oʻyinchi bolalar sonining teng boʻlishiga ayricha e’tibor qilinadi. Taraflar oʻzaro roʻpara 

turib, har biri alohida saflangan holda tizilishadi. Safdagilar esa bir-biri bilan oʻzaro qoʻlma-qoʻl ushlashib, 

oʻzlaricha “devor” hosil qilishadi. Shunda gal olgan taraf raqib tarafdagilardan xor boʻlib soʻrashadi: 

Oq terakmi, koʻk terak, 
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Bizdan sizga kim kerak? 

Yoki: 

Qamar-qamar, qamchini, 

Qovurgʻaning yanchini. 

Oq terakmi, koʻk terak, 

Bizdan sizga kim kerak? 

Raqib tarafdagilar ham shu ohangda xor boʻlishib, shunday javob qaytarishadi: 

–Kichkina Karim kerak! 

Yoki: 

–Jilmayibgina turgan, Boʻtakoʻz Zumrad kerak! 

Odatda qarshi taraf kichikroq, kuchsizroq yoki oʻzlariga yoqqan bolani da’vat etishi an’anaviydir. Shu 

sababli da’vat etuvchi bola nomi turlicha sifatlanmogʻi mumkin, biroq bu javob satri ritmining savol satrlari 

ritmiga mos boʻlishiga mone’lik qilmasligi lozim. Da’vatlangan bola esa, raqib taraf safini yorib oʻtish niyatida 

shiddat bilan chopib borib, koʻksi bilan bir-birini ushlab olgan qoʻllar “arqoni”ni “kesib” oʻtmogʻi shart; agar 

u kesib oʻta olsa, gʻolib sanalib, oʻzi kesib oʻta bilgan “arqon”ni hosil qilgan qoʻllar egalaridan birini yetaklab 

keladi va oʻz safiga qoʻshadi; aks holatda esa uning oʻzini magʻlub sifatida qarshi tarafdagilar oʻz safida saqlab 

qolishadi. Oʻyin to bir taraf safi tugagunicha davom etaveradi. Oʻyin tartibi va ijrosiga xos qoidalar hamon 

qat’iyligicha qolgan; safni yorgan–gʻolib, yorolmagan – magʻlub. Eng muhimi, safni yorishi zarur topilgan 

bola qarshi tarafning kuchsiz joyini moʻljallay olishga, oʻsha joynigina yorib oʻtishga oʻz kuchi yetishini his 

qilishga, demak, aniq moʻljal ola bilishga va oʻz kuchiga ishonch hosil qilishga ham oʻrganadi [2]. 
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Артиқбай ЕРЕЖЕПОВ 
Нөкіс қалалық №1 балалар музыка және өнер мектебі 

педагогика ғылымдарының философия докторы (Phd) 

 

БАҚСЫШЫЛЫҚ КӨРКЕМ ӨНЕРИНИҢ ҚӘЛИПЛЕСИП РАЎАЖЛАНЫЎЫНДА 

ЖАСЛАРДЫ ТӘРБИЯЛАЎДАҒЫ ОРНЫ 
 

Мақалада бақсышылық өнерінің қалыптасу, даму тарихы және оның жастарды рухани 

тәрбиелеудегі рөлі баяндалады. 

Тірек сөздер: бақсышылық, өнер, музыка, ұлт, эпос. 

В статье история развития Каракалпакского искусства баксы и его значение в воспитании 

молодежи. 

Ключевые слова: баксы, колдовство, искусство, музыка, нация, эпос. 

In the article on the history of the development of Karakalpak art of Baxshi and its importance in the 

education of youth. 

Key words: baxshi, witchcraft, art, music, nation, epic. 

 

Қарақалпақ музыка көркем-өнериниң дөретиўшилик байлығы менен айрықша халық ҳүрметине 

ийе болған бақсышылық өнери. 

Бақсышылық көркем өнеринде атқарыўшылық репертуарында ашықлық, сүйиўшилик 

дәстанларын ҳәм қосықларын атқарыў менен шығыс халықлары ҳәм завказия еллеринде кең таралған. 

Бақсы атамасы басқа миллет халықларында аталыўын үйрениўге нәзер салық, қарақалпақ тилинде 

“бақсы”, өзбек тилинде “бахши”, түркмен тилинде “бахши”, қазақ тилинде “жыршы”, азербайжан 

тилинде “ашүг”, грузин тилинде “мыгасан”, армиян тилинде “гусан” сөзлери фонетикалық ҳәм 

функциялық ҳарактери жағынан улыўма уқсасылығын ғана аңлатып қалмастан, олардың 

атқарыўшылық өнериниң де жақынлығы көринеди [1]. 

Бақсышылық көркем өнериниң бундай жақынлықлары олардың көп әсирлик мәдений социаллық 

ҳәм экономикалық байланысларының кең ең жайғанлығынан дерек береди. Бақсы өзиниң бурынғы 

мәниси ел шайыры, сазендеси. Ел арасында дутар, домбра шертип, дәстанлар атқарып жүргенлерге 

шайыр, сазенделери бар, биз оларға бақсы деймиз. 

Наўайы заманында бул сөз-“уйғурча ёзғон котиб” мәнисин ислетер еди деп атап өтеди. 

Профессор Кўприлийзоданың Ҳалокухон заманында жазылған “Зич илхони” нен көшермесине көре 

“Бахшилар ҳар ойда уч кун парҳез тутиб ибодат қилаларлар ва белгили емаклар ерлар эмиш”. 

Демек бақсылар болжаўшы “Әўлийе” инсанлар деп билер еди [4]. Илимпаз Кўприлийзода бул 

сөздиң мәнилери ислетилгенлигине таянып, бурунғы заманларда “Қоҳин-шойр-мусиқийшунос” дин 

баслықлары болғанлығын туўры пикир екенлигин атап өтеди. 

Лиро-эпикалық дәстанлары кең тарала баслайды деп көрсетеди. Сүйиўшилик ҳаққындағы 

дәстанлардан “Юсуп Ахмед”, “Ғәрип-Ашық” дәстанларының өзбек, қарақалпақ, түркмен, қырғыз, 

қазақлар ҳ.т.б. арасында кең таралғанындай, қарақалпақ бақсыларыңда кең таралған. Музыка көркем 

өнеринде бақсышылық өнери өзлериниң атқарыўшылық жолларына қарай бир қанша мектеплерге 

бөлинеди. Филология илимлериниң докторлары Н.Даўқараев, Қ.Айымбетовлар бақсышылық мектебин 

Муўса ҳәм Сүйеў мектеби деп екиге бөледи. Биракта соңғы экспедиция дәўириндеги бақлаўларға 

қарағанда, бақсышылық кеңирек етип төрт топарға бөлиўге туўра келеди.  

Булар, Ақымбет, Ғәрипнияз, Арзы, ҳәм Қўтым мектеплери болып, ҳәр қайсысы өзлериниң 

айрықша айтыў жолына, мектебине ийе. Олар өзлери дүзген усы мектеплеринен шәкиртлер таярлаған, 

соған ылайық намалар дөреткен. Бирақ соныда айтып өтиў керек, булар баслаған мектеп текте 

усылардан басланып, олардан бурын бул жолдан ҳешким жүрмеген деген пикир туўылмаслығы керек. 

Олардан бурында бир неше бақсылар бул жолға айтып келген, бирақ олардың аты ҳәзирше толық 

мәлим емес.  

Булардан илгери Хорезм ўәлаятында шағатайлы аты қосық болып тиллерге дәстан болған 

әпсаналық бақсы Ещбай өткен. Ол пүткил Хорезм ойпатлығында жасаўшы өзбек, қарақалпақ, 

түркменлер арасынды кеңнен белгили болған. Әлбетте оның әҳмийети кимлигинде емес, оның халық 

арасында кеңнен мәлим болып халыққа еткен хызметинде. Бақсының қарақалпақ арасында терең 

ҳүрметке ийе болып, халық Ешбайсыз кеўил хошлық етпейтуғынлығы, оның атындағы “Ешбай” 

қосығын елеге шекем сүйип айтатуғынлығында көриўге болады.  

“Ешбай бармай ҳешким тойына қурмады, Жүзин көрмей қызлар ўәкил бермеди…”. 

Қатарларында Ешбай халық бақсыларының атасы сыпатында ҳүрметке бөленди; “Ешбай, Нуржан, 
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Аташ пенен саз өтти…, Өлгеннен соң ўәспин Ғәрипнияз айтты…”, Ешбайдың Нуржан, Аташ усаған 

қарақалпақ бақсылары менен бир дәўирде жасап, заманлас болғанлығы олардың дослығы усы “Ешбай” 

атлы қосық қатарында көринеди. Ал “өлгеннен соң ўәспин Ғәрипнияз айтты” делинген қатарға 

қарағанда Сүйеў бақсының устазы-Ғәрипнияз Ешбайдың шәкирти болып оның жолын даўам еттирген. 

Гөне Ургенич әтирапында XVIII әсирде жасаған Мәтнияз қарий деген бақсы болып, өз дәўиринде 

23 шәкирт таярлап жетистирген. Төрткулдеги белгили Әмет бақсы Султан улының айтыўына 

қарағанда: Ешбайда, Нуржанда, Аташ та, Ғәрипниязларда сол Мәтнияз қарыйдың шәкиртлери деген 

мағлыўматты береди. Ал Берунийли 95 жасар Серик суўпы улы Нуржан ата Мәтнияз қарыйды 

Ниязымбет көрши лақабы. Мәтнияз қарый өмирин ақырында көзден қалып, заман қысыўметине налып, 

төмендеги “көзлерим” қосығын айтқанлығын хабарлайды; “-Эй! Қудая өтти өмирим мунша дәўраным 

қәне, 23 шәкирт шығардым мунша дәстаным қәне, арзыў әрман менен алған майы табаным қәне, 

кеўлим истер көрмеге келди қумарым қәне” [2].  

Жоқарыда келтирилип өтилген бақсылардың бәриде тийкарынан еки мектептен, яғный Ақымбет 

пенен Ғәрипнияз баслаған мектептен өрбигенлигин, қалған еки мектеп Арзы ҳәм Қутым мектеби усы 

мектеплерден соң айрылып шыққанлығы, айтыў усылларының Ақымбетке-Арзы, Ғәрипниязға –

Қутымның жақынлығы жағынан анықлаўға болады. 

Жоқарыда айтылған илимпазлардың Муўса ҳәм Сүйеў мектебине бөлиниўдеги тийкарғы көзде 

тутқан жолы Муўса менен Сүйеўдиң устазлары баслаған жолды жоқары басқышқа көтерилген, 

бақсышылық атқарыў усыллары менен раўажландырғанлығында. Ҳақыйқатында да олар бақсы болып 

ғана қоймай, күшли мелодист болып, қарақалпақ миллий намаларын байытты. Бақсышылық мектептиң 

репертуарыларында қосықлардың атлары ҳәм намаларында улыўмалық болған менен атқарыўшылық 

усыллары пүткиллей өзгеше. Муўса бақсының жолы қарақалпақ бақсыларының атқарыўшылық 

усыллары толығы менен синдирилген өзгеше колоритке ийе екенлиги көринеди[3]. Бәринен де бурын 

ескертилип өтилетуғын, нәрсе, ҳәрбир бақсының қайсы мектептен шығыўына қарамастан олардың 

жеке өзгешелигин естен шығарыўымыз керек. Яғный бир мектептен шыққын болса, сол мектептиң 

майда-шүйдесине шекем қалдырмай ямаса өзгертпей айтады деген пикир туўылмаслығы керек. 

Ҳәттеки жеке бир бақсы бир тойда бир түрли етип атқарса, екинши тойда тап соның өзин сол күйинде 

қайталаўы мүмкин болмағандай, асып яки кем түсип кететуғыны сөзсиз.  

Сонлықтан бир мектептен қәлиплесип раўажланыўы адамның ҳәр түрли етип айтатуғынлығын 

бирақ улыўма бир ығбалға бағынатуғынлығын усыннан көремиз. Мәселен: Бир мектептен тараған 

бақсылар болыўына қарамастан Жуман бақсының айтыўы менен Шерназар бақсының айтыўының 

арасында үлкен парық бар. 

Шерназар бақсы Муўсаның жолына нағыз қарақалпақ намаларын өз ырғағы менен қосымтасы 

оригинал түринде атқарса, Жуман бақсының атқарыўында қарақалпақ намалары өз оригиналлығын 

сақлап турыўы менен қатар, оған қоңсылас халықларының намаларының тәсири басым екенлиги 

көринеди. Бул жерде көзге түсетуғын нәрсе ҳәр бир атқарыўшы өз репертуарларын жасаған ортасына, 

тыңлаўшылар жәмаатиниң талабына қарап соған ылайықлап дүзетуғынлығында. Сонлықтан Шерназар 

бақсы Шымбай әтирапында жасап қарақалпақша жолға айтса, Жуман Беруний, Төрткул әтирапында 

жасап, намаға қосымталар қосып атқарған. 

Сондай-ақ усы мектептен айрылып шыққан Арзы мектеби менен Қутым мектеби жөнинде 

жоқарыда айтып өткен едик. Усы Муўса мектебиниң соңғы әўладларының арасында үлкен өзгешелик 

бар. Себеби олар Муўса мектебинен таралған болыўына қарамастан Есжан Муўсаның жолына айтса, 

Шанияз Арзы бақсының жолына айтады. Сүйеў бақсының мектебинен шыққан Орынбай ҳәм Жаңабай 

бақсылар менен Жапақ бақсының атқарыўында да үлкен айырмашылық бар, Жапақ бақсы нағыз 

Сүйеўдиң жолына айтатуғын болса Орынбай менен Жаңабай бақсылардың айтыў жолына жергиликли 

халықтың, яғный араллы өзбек бақсылары тәсири тийип бир қанша өзгешеликке ушырағанлығын 

көремиз. Соның менен қатар Орынбай бақсының намаларының арасында Жапақ бақсының 

репертуарларында ушраспайтуғын намалар да гезлеседи. Мысалы: “Шырўан қатар”, “Шайкы шиўар”, 

“Зәрлетме”, “Мола әрман”, “Сайҳал” ҳ.т.б. деп аталатуғын намалар көп. 

Бақсылар дәстанлардың текте мазмунын баян етип ғана қоймай, олар өз баянламасын сазға салып 

атқарады. Бақсышылық намаларында дәстанға салып айтылатуғын намалар үлкен орын ийелейди. 

Сонлықтан бақсылардың атқарған “Ғәрип ашық, Саятхан Ҳамра, Ҳүрлыха Ҳәмира, Ашық-Нәжеп, 

Юсуп-Ахмет”, ҳ.т.б. ашықлық дәстанлары менен Наўайы, Махтумқулы, Әжинияз, Бердақ, Өтеш, 

Күнхожа шайырлардың қосықларына айтылған намалары өзиниң көркемлигиниң байлығы менен 

жаслармыздың рухый тәрбиясына айрықша орын тутады деп билемиз. 
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MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI INGLIZ TILI OʻQITUVCHILARINING 

KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH YOʻLLARI 
 

Hozirgi kunda respublikamizda maktabgacha talim tizimining rivojlantirilishi uchun alohida e’tibor 

qaratilmoqda, eng ilgʻor xorijiy tajribalar asosida har tomonlama zamonaviy tizim yaratilmoqda. Ushbu 

maqolamizda maktabgacha ta’lim tashkiloti ingliz tili oʻqituvchilarining kasbiy kompetensiyasini 

rivojlantirishning ham innovatsion, ham didaktik yoʻllari misollar yordamida yoritib berilgan. Keltirib 

oʻtilgan ma’lumotlar olimlarning fikrlariga tayangan holda muallifning oʻz fikr-mulohazalari bilan 

boyitilgan. Tadqiqotlar, asosan, maktabgacha ta’lim pedagogikasining mazmunini shakllantirish va 

takomillashtirish, yetuk malakali pedagog kadrlar tayyorlash va ularni hozirgi zamon talablariga mos 

ravishda mutaxassislar tayyorlash va ularning malakalarini oshirishga qaritilgan. 

Kalit soʻzlar: kompetensiya, oʻquv platforma, kompetentlik, oʻqituvchining kasbiy kompetentligi, 

kompetentlik yondashuvi, omillar, maktabgacha ta’lim, shaxsiy sifatlar. 

В настоящее время особое внимание уделяется развитию системы дошкольного образования в 

стране, создается комплексная современная система на основе лучших мировых практик. В этой 

статье показаны как новаторские, так и дидактические способы развития профессиональной 

компетентности учителей английского языка дошкольных учреждений. Представленная информация 

основана на взглядах ученых и обогащена собственными комментариями автора. Основная цель 

исследования - формирование и совершенствование содержания дошкольной педагогики, подготовка 

и подготовка высококвалифицированных педагогов в соответствии с современными требованиями, а 

также повышение их квалификации. 

Ключевые слова: компетентность, платформа обучения, компетентность, профессиональная 

компетентность учителя, компетентностный подход, факторы, дошкольное образование, 

личностные качества. 

At present, special attention is paid to the development of the pre-school education system in the country, 

a comprehensive modern system is being created on the basis of the best international practices. This article 

illustrates both innovative and didactic ways to develop the professional competence of preschool English 

teachers. The above information is based on the views of scholars and is enriched by the author’s own views. 

The research is mainly aimed at shaping and improving the content of preschool pedagogy, training highly 

qualified teachers and training them in accordance with modern requirements and improving their skills. 

Key words: competence, learning platform, competence, teacher professional competence, competency 

approach, factors, preschool education, personal qualities. 

 

Kirish. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimi 

boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni hamda “Oʻzbekiston 

Respublikasi maktabgacha ta’lim vazirligi faoliyatini tashkil etish toʻgʻrisida”gi Qarori[1, 3] bunga dalildir. 

Maktabgacha ta’lim tashkilot (MTT)larida ta’lim-tarbiya jarayonini yuqori saviyada tashkil etish 

tarbiyalanuvchilarga ta’limning keyingi bosqichlarida qiynalmasdan davom ettirishga imkoniyatlar yaratadi. 

2017-2021-yillarda Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasida 

“yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida kompetentli 

ilmiy pedagogik kadrlar zahirasini yaratish” [2, 5] kabi vazifalar belgilanib, bu borada bugungi kunda ingliz 

tili oʻqituvchilarida ijtimoiy kommunikativlikni faollashtirish, ijtimoiy lingvistik tayyorgarligini oshirish 

muhim ahamiyat kasb etadi. 

Asosiy qism. Hozirgi kunda ma’lumki, distansion ta’lim, blended ta’lim tobora keng joriy qilinmoqda. 

Buning oʻziga xos ijobiy tomoni shundaki, ta’lim oluvchi yoki malaka oshiruvchi masofadan turib keng 

imkoniyatga ega boʻla oladi. Buning natijasida nafaqat ta’lim oluvchi, balki ta’lim beruvchi ham vaqt jihatidan 

ancha qulaylikka ega boʻladi.  

Respublikamizda maktabgacha ta’lim tizimining rivojlantirilishi uchun alohida e’tibor qaratilmoqda, 

eng ilgʻor xorijiy tajribalar asosida har jihatdan zamonaviy tizim yaratilmoqda, maktabgacha ta’lim tizimi 

mazmuni va uni amalga oshirishning zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan 

foydalanishning maqbul mexanizmini yaratish ustida tadqiqotlar olib borilmoqda. Oʻsib kelayotgan yosh 

avlodni barkamol inson qilib tarbiyalash borasidagi zamon talablari darajasiga olib chiqishga erishish, yosh 

avlodga ta’lim-tarbiya berishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanish orqali ta’lim-tarbiyaning 
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mohiyati, mazmunini shakllantirish va takomillashtirish, maktabgacha ta’lim pedagogikasi fanining qoida va 

qonunlarini xalqimizning boy tajribalari asosida boyitib borish va uning yangi qirralarini izlash bugungi 

kunning dolzarb muammolaridir. Hozirgi kunda oʻquv ta’limiy fanlar boʻyicha, xususan, ingliz tilini 

oʻrgatuvchi texnologiyalarning yetishmovchiligi, ingliz tili oʻqituvchilarining kasbiy kompetensiyasi yetarli 

darajada rivojlanmaganligini koʻrishimiz mumkin. Sababi shu vaqtgacha maktabgacha ta’lim tashkilotlari 

ingliz tili oʻqituvchilarini kasbiy mahoratini oshirish kurslarining mavjud emasligi ta’lim sifatining 

pasayishiga olib keladi. 2022-yil 1-yanvarga qadar maktabgacha ta’lim tizimida zamonaviy oʻqitish shakllari, 

yangi pedagogik va axborot texnologiyalari joriy qilinadi. Bu haqida AOKAda ta’lim-tarbiya tizimini yanada 

takomillashtirish, ilm-fan sohasini rivojlantish masalasida qabul qilinishi kutilayotgan Prezident Farmoni 

loyihasiga bagʻishlangan matbuot anjumanida Maktabgacha ta’lim vaziri oʻrinbosari Maqsudjon Yoʻldoshev 

ma’lum qildi [7]. Buning uchun eng avvalo maktabgacha ta’lim tashkilotida faoliyat yuritayotgan 

pedagoglarning malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish lozim, ayniqsa, 

hozirgi kunda xorijiy tilga boʻlgan e’tiborni inobatga olgan holda ingliz tili oʻqituvchilarining pedagogik 

kompenentligini oshirish va ularni qayta tayyorlash muhim masaladir. Raqamli iqtisodiyot jadallik bilan oʻsish 

davrida bunday elektron platformaning yaratilishi maqsadga muvofiqdir. 

Zamonaviy maktabgacha ta’limning asosiy maqsadi quyidagilarda namoyon boʻladi: maktabgacha 

ta’lim tashkilotlari ta’lim-tarbiya jarayoni tizimini yanada takomillashtirish, ularning moddiy-texnika bazasini 

mustahkamlash; maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarmogʻini kengaytirish; maktabgacha ta’lim tashkilotlarini 

malakali va mahoratli pedagogtarbiyachilar bilan ta’minlash; ilgʻor xorijiy tajribani hisobga olgan holda 

bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish; 

maktabgacha ta’lim sifatini oshirish, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni 

tubdan yaxshilash, ta’lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qoʻllaniladigan zamonaviy ta’lim 

dasturlari va texnologiyalarini joriy etish kabilardan iborat [2, 4]. 

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari ingliz tili oʻqituvchilarining kasbiy kompetensiyasini 

takomillashtirishga yoʻnaltirilgan oʻquv jarayonining tahlili shuni koʻrsatmoqdaki, mazkur jarayonda 

maktabgacha ta’lim tashkiloti ingliz tili oʻqituvchilarining kasbiy faoliyati uchun zarur boʻlgan bilimlar va 

asosiy tushunchalar haqida yetarlicha ma’lumot berilmayapti. Maktabgacha ta’lim pedagogikasiga oid bilimlar 

uning amaliyotidan uzilib qolgan. Bu esa maktabgacha ta’lim samaradorligini ta’minlashga salbiy ta’sir 

koʻrsatmoqda. Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini ta’minlashga erishish uchun yuqori malakali 

pedagog-kadrlar va rahbar xodimlar tayyorlashga ham alohida e’tibor qaratilishi lozim. 

Tadqiqot muammosining hozirgi davrda oʻrganilish holati va uning dasturiy ta’minoti Oʻzbekistonda 

deyarli amalga oshirilmagan. Tahlillar va nazariy jihat bilan cheklangan, amaliyotda qoʻllanilmagan. Rossiya 

Fedaratsiyasi, Xitoy, Yaponiya, Germaniya kabi rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta’lim tizimini 

nazariy va metodologik oʻstirish toʻgʻrisida doimiy monitoring olib boriladi. Rossiya Federatsiyasida 

T.Morozovning “It’s long way” onlayn platformasi[3, 1], barcha fanlarga yoʻnaltirilgan Harward, California, 

Massachut universitetlarining EdX platformasi, Yaponiyaning Eigox elektron platformasi va TreeWords 

platformalari [4, 2] bunga misoldir. Xalq ta’limi xodim oʻqituvchi va oʻquvchilari uchun bepul Coursera 

platformasi [5, 4 ] mavjud. Xitoyda maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini oʻrgatuvchi GoGokid, Da-

Da kabi platformalarning faoliyatini kuzatishimiz mumkin. Shu kabi platformalar yana Koreyada Englishunt, 

Afrika davlatida Teach Me 2 nomlari bilan mavjud. CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of 

Other Languages) – bu boshlangʻich oʻqituvchilari yoki rasmiy oʻqituvchi malakasiga ega boʻlmagan holda 

dars beradiganlar uchun moʻljallangan dasturdir [6, 5]. TKT (Teaching Knowledge Test) – dastur boʻlajak 

yoki hozirda amaliyotda faoliyat yuritayotgan oʻqituvchilarning bilim saviyasini rivojlantirish uchun 

moʻljallangan. ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching) elektron platformasi 

oʻqituvchilik qobiliyatini rivojlantirmoqchi boʻlgan amaliyotchi oʻqituvchilar uchundir. Delta (Diploma in 

Teaching English to Speakers of Other Languages) masofaviy ta’lim dasturi esa, oʻqitish metodikasi boʻyicha 

bilimlarini va amaliy koʻnikmalarini oshirmoqchi boʻlgan tajribali oʻqituvchilar uchun qoʻllaniladi. Yuqorida 

keltirib oʻtilgan barcha dasturlar, elektron platformalar asosiy maqsadi yoʻnalishi bitta, ya’ni ingliz tilini 

oʻrganish va oʻrgatishdan iboratdir. Bularning farqli tomoni shundaki, ularning dasturiy ta’minotlari va 

obyektlari turlichadir. Loyihamizda ishlab chiqish koʻzda tutilgan elektron platformamiz bulardan farqli 

oʻlaroq aynan maktabgacha ta’lim tizimining xalqaro ta’lim sifat koʻrsatkichlarini oshirishga, pedagog 

oʻqituvchilarini oʻz-oʻzini ustida ishlashlariga hamda oʻziga qulay vaqt va sharoitda ta’lim olishiga xizmat 

qiladi. 

Oʻzbekistonda 13 ming 500 maktabgacha ta’lim muassasasi faoliyat koʻrsatmoqda. Maktabgacha ta’lim 

vazirligi tizimga bolalar qamrovini 2018-yildagi 37,7 foizdan 52 foizga yetkazildi. 2020-yilda bu koʻrsatkich 

59,5 foiz boʻlishi rejalashtirilgan edi, shuningdek, 85,2 foiz 6 yoshli bolalarni majburiy 1 yillik ta’lim bilan 

qamrab olish rejalashtirilgan. Statistik ma’lumotlarga koʻra yildan-yilga maktabgacha ta’lim tashkilotlarida 
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bolalar qamrovining oʻsishi, ta’lim tizimining malakali kadrlarga ehtiyoji oshishini koʻrsatadi [8]. Buning 

natijasida pedagog kadrlar orasida raqobat kuchayadi va bu narsa oʻz-oʻzidan oʻqituvchilarning malakasini 

oshirish va qayta tayyorlash dasturlariga tayanadi. Shu paytgacha maktabgacha ta’lim tashkilotlari ingliz tili 

oʻqituvchilari uchun kasbiy kompetentligini oshirish kurslari va uning platformasi yaratilmagan. 

Muhomallar va naatijjalar. Elektron platformalar bugungi kunda har qanday kompaniya yoki ta’lim 

tizimi foydalanishi kerak boʻlgan vositalardir. Sababi? Bugungi kunda har qachongidan ham koʻproq ta’lim 

texnologiyasi, shuningdek, moslashuvchan va mavjudlik, modernizatsiyaga talab va, eng avvalo, bugungi 

raqamli iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashtirish talab qiladi. Elektron platforma masofaviy ta’limni 

osonlashtirish uchun yaratilgan virtual ta’limdir. Veb texnologiyadan foydalanish kundan-kunga oʻsib 

bormoqda, ta’lim-tarbiyaning yangi usullari ta’lim olamiga kirib keldi. Hozirgi kunda e’tiborga olish 

tendensiyasi elektron ta’limdir. Shubhasiz, onlayn oʻrganish bolalar va oʻqituvchilarga foyda keltiradi. U 

sinfdagi bolalarning oʻquv tajribasini oshirar ekan, oʻqituvchilarga resurslarni cheksiz yetkazib berish 

imkonini ham beradi. Bolalar bogʻchasi darajasida elektron ta’limni targʻib qilish va amalga oshirish 

bolalarning ta’lim istiqbollarini ijobiy shakllantirish uchun juda muhimdir.  

Bundan tashqari ingliz tili oʻqituvchilarining kasbiy kompetensiyasini oshirishning, rivojlantirishning 

bir qancha yoʻllarini oʻrganib, shu asosida maktabgacha ta’lim tashkilotlari ingliz tili oʻqituvchilarining kasbiy 

kompetensiyasini rivojlantirish yoʻllarini ishlab chiqdik va uni quyidagi rasmda izohlab oʻtdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ushbu keltirilgan rivojlantirish yoʻllari, ya’ni malaka oshirishning turli shakllarida ta’lim olish 

oʻqituvchining bilim saviyasining ortishiga yordam beradi, mustaqil ravishda oʻz kasbiy bilimlarini oshirish 

bu - oʻqituvchi nafaqat ish joyida, balki uyda ham oʻz bilimini oshirish uchun qoʻshimcha manbalardan 

foydalanish imkonidir. Metodik ishlanmalar tayyorlashda oʻqituvchi oʻz tajribalaridan kelib chiqib materiallar 

tayyorlash va ularni takomillashtirish demakdir. Metodik hay’at, shoʻba va birlashmalar ishida ishtirok etish, 

ilgʻor pedagogik tajribalarni oʻrganish va ulardan foydalanish davrida, albatta, pedagog oʻqituvchi oʻzi uchun 

zarur boʻlgan yangiliklarga, materiallarga ega boʻladi. Ochiq mashgʻulotlarga kirish va ularni tahlil qilish, 

oʻzaro mashgʻulotlar oʻtish bunda oʻqituvchining oʻz bilim malaka va koʻnikmalarini qoʻllagan holda 

mashgʻulot oʻtishi nazarda tutilgan, bundan tashqari orttirgan tajribalarini va bilim saviyasini oʻzgalarga 

taqdim etishi koʻzda tutilgan. Har bir rivojlantirish yoʻllari oʻqituvchi kasbiy kompetensiyasini rivojlanishida, 

takomillashida katta ahamiyat kasb etadi.  

Maktabgacha ta’lim tizimida xalqaro malaka talablariga javob beradigin pedagoglarni tayyorlashga 

keng xizmat qiladi. Biz yaratayotgan elektron platforma ta’lim sifatini oshirishda, pedagog oʻqituvchilarning 

yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirishga yordam beradi. 

Elektron platforma orqali pedagoglar oʻzlariga zarur boʻlgan bilim va koʻnikmalarga ega boʻlibgina qolmay, 

balki egallagan ilmiy nazariy bilimlarini tajribalar asosida mukammallashtirishga ega boʻladilar. Jahon 

miqyosida karantin tufayli ta’lim muassasalarida ta’lim jarayoni bir oz oqsagandek boʻldi. Ushbu platforma 

masofaviy ta’limning eng yaxshi shakllaridan biri deya e’tirof etishimiz mumkin. Ma’ruzalar bazasi oʻqituvchi 
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pedagoglarning dunyoqarashini kengaytiradi. Mavzular sodda tilda tushuntiriladi. Bundan tashqari, 

oʻrganilgan mavzu boʻyicha bilimlarni tekshirish uchun vazifalar jamlanmasi ham taqdim etiladi. 

Xulosa. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot jadal rivojlangan paytda elektron oʻquv platformalarining 

roli beqiyosdir. Bunga talab tobora ortib bormoqda. Nafaqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda oʻquv 

platformalardan foydalanish va ularni ommoga taqdim etish sekin-asta koʻpaymoqda. Biz taqdim etayotgan 

platforma koʻproq maktabgacha ta’limda faoliyat yuritayotgan ingliz tili oʻqituvchilari oʻz kasbiy 

kompetensiyalarini rivojlantirishi uchun xizmat qiladi. Yuqorida ta’kidlab oʻtganimizdek, ingliz tili 

oʻqituvchilarining kasbiy mahoratlarini rivojlantirish, takomillashtirish eng avvalo pedagog oʻqituvchining 

oʻziga va, albatta, uning atrofidagi insonlarga muhitga bogʻliqdir. 
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TA’LIM JARAYONINING UCHINCHI DAVRI ASOSIDA NEMIS TILI DARSLARINI 

OʻTISH TEXNOLOGIYASI 
 

Ushbu maqolada ta’lim jarayoni uchinchi davri, yani, bilim-malakalarni umumlashtirish davriga mos 

dars oʻtish toʻgʻrisida soʻz boradi, shuningdek, maqolada 6-sinf nemis tili darslarida shu texnologiya asosida 

dars oʻtish toʻgʻrisida soʻz yuritiladi. 

Kalit soʻzlar: ta’lim jarayoni, markaziy davrlaridan biri, bilimlarni umumlashtirish, dasturlashgan 

topshiriq, trenirovka, bilimlar tizimi, oʻquv topshiriqlari. 

В данной статье говорится проведения занятия на основе третьего цикла образовательного 

процесса, также на основе этой технологии проведения занятия по немецкому языке в 6 классе.  

Ключевые слова: учебный процесс, один из центрального цикла, обобщение знании, 

программирование задания, тренировка, система знаний, учебные задания. 

In this article the third phase of the learning process, the lessons learned, and the use of this technology 

during the 6th grade German language classes are analyzed. 

Keywords: education stages, educational process, one of the central stages, summarizes knowledge, 

programmed tasks, training, knowledge system, learning tasks. 

 

Kirish. Pedagogik texnologiyada ta’limning davriyligi markaziy muammolardan hisblanadi. Ta’lim 

jarayoni davrlarini oʻraganish, ularni ajratish me’zonlarini aniqlash, bir davrni keyingisidan farqlash yoʻllarini 

ishlab chiqish, shuningdek, oʻquv ishlari davrlarin qat’iy chegaralash qator yutuqlarga olib keladi, har bir davr 

uchun yaroqli ta’lim vositalani tanlash va qoʻllash imkoniyati kengayadi. Ta’lim jarayoni toʻrta davrga ajratilar 

ekan, bir davrdan ikkinchi davrga oʻtgan sari oquvchilar oʻzlashtirish oʻrtasidagi vorislik, ya’ni oʻzlashtirilgan 

va endi oʻzlashtiriladigan bilimlar oʻrtasidagi aloqadorlik ta’minlanadi, u yoki bu oʻquv materialini toʻliq 

oʻzlashtirish uchun zaruriy takrorlash chegarasi aniqlanadi, ta’lim jarayonining optimal kechishi uchun shart-

sharoit yaratiladi. 

Asosiy qism. Ta’lim jarayoni davrlari nima? Ta’lim jarayonida toʻtrta davrni farqlash mumkin. Ta’lim 

akti - ta’lim jarayoning eng kichik birligidir. Ta’lim akti ta’lim jarayoni kategoriyasi kontekstida 

organiladigan, tahlil qilinadigan eng kichik birlikdir. Uni yana bundan keyin kichik birliklarga ajratib tahlil 

qilsh mumkin emas. Shunday qilinganda ta’lim akti oʻzining didaktik mohiyatini yoʻqotib psixologiyada va 

fiziologiyada oʻrganiladigan hodisaga aylanadi. Ta’lim akti ta’lim bosqichi tarkibida amal qiladi. Ta’lim 

aktining shu xususiyatni hisobga olib, uni ta’lim jarayonining genetik hujayrasi sifatida ajratamiz. Biz ta’lim 

jarayoni aktini ta’lim jarayonining genetik hujayrasi sifatida ajratar ekanmiz, unung vositasida ta’lim jarayoni 

bosqichlarini, soʻngra ta’lim jarayoni davrlarini sharhlaymiz. Ta’lim bosqichlari ta’lim aktlarga nisbatan yirk 

birlikdir, ya’ni ta’lim bosqichi ikki va undan ortiq ta’lim aktlarining yigʻindisidan hosil boʻladi. Ta’lim 

jarayoni bosqichlarida ham ta’limning maqsadi hal qilinadi. Ta’lim jarayoni bosqichlari bilimlarni oʻrganish, 

malakalarni shakllantirish va xotirani rivojlantirish, bilish jarayonining ichki resurslarini motiv, emotsiya, 

qiziqishlarini ragʻbatlantirish davom ettiriladia. Talim jarayoni bosqichlari ta’lim jarayoni aktlarinining 

mexanik yigʻindisi boʻlmay, aksincha ta’lim jarayoni aktlari rivojidagi hosila birligidir.Ta’lim jarayoni 

boshlanishi ta’lim aktlarida, davomiyligini ta’lim jarayoni bosqichlarida, yakunlanganligini esa ta’lim jarayoni 

davrlarida koʻramiz. Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, ta’lim jarayoni oʻzaro daxldor, bir-birni 

toʻldiradigan va taqoza etadigan aktlarning bosqich, davr shakllardagi harakatidir. Ta’lim jarayoni davrlari ikki 

va undan ortiq ta’lim jarayoni bosqichlarining yigʻindisidan hosil boʻladi. Ta’lim jarayoni akti va ta’lim 

jarayoni bosqichi oʻrtasidagi farqni - ularning birinchisida psixologak mohiyatning ustunligini, ikkinchisida 

esa didaktik mohiyatni ustunligini koʻramiz.  

Oʻqish va oʻqitish maqsadlarini ta’limning akt, bosqichlarida oʻzaro tutashgan koʻrinishlaridan, oʻqish 

vositasi va oʻqitish vositasining bir-biri bilan muvofiqlashishidan, didaktik hodisalarning amal qilish yoʻli 

bilan erishilgan natijalardan kelib chiqib ta’lim jarayoni davrlarini farqlash mumkin. 

Ta’lim jarayonining dastlabki davri ya’ni birinchi davri oʻrganilayotgan mavzu doirasida axborotlar 

toʻplash bilan xarakterlanadi. Axborot toʻplash yoʻli bilan ongda oʻrganilayotgan obyekt (mavzu) timsoli 

paydo boʻladi. Ta’lim jarayonining birinchi davrida asosan muammo, mustaqil ish, ijodiy ish va ijodiy 

xarakterdagi oʻquv namunalaridan foydalaniladi. 

Ta’lim jarayonining ikkinchi davrida oldingi mashgʻulotda oʻrganilgan bilim, faoliyat usullarini ongli 

esga tushurish, esga tushurilgan bilimlarni amalda tatbiq etiladi. Ta’lim jarayonining ikkinchi davrida 
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bilimlarni takrorlash, malaka hosil qilish davrida ijodiy va noijodiy mashqlar, trening, dasturlashgan 

materiallardan foydalaniladi. 

Ta’lim jarayonining markaziy davrlaridan biri oʻrganilayotgan mavzular doirasida bilimlarni 

umumlashtirishdir. Bilimlarni umumlashtirish darajasida dasturlashgan materiallardan, trenirovkaga 

moʻljallangan topshiriqlardan, oʻtilgan mavzular mazmuniga teng keladigan munozara savollardan 

foydalaniladi.  

Ta’lim jarayonining uchunchi davri ikki va undan ortiq mavzu yuzsidan oʻtkaziladi. Bu davrda 

oʻrganilgan bilimlar ma’lum tizimga keltirilib umumiy xulosalar chiqariladi. Mohiyati jihatidan uchinchi davr 

natijasi tushunchaga mos keladi. Bolalar oʻrganilayotgan yangi tushunchani oldin oʻzlashtirilagan 

tushunchalardan ajratish, farqlay olish darajasiga yetib kelishadi. 

Ta’lim jarayonining uchinchi davrida bilim malakalarni umumlashtirish jarayonida ikki va undan ortiq 

mavzu doirasida tushunchalarni oʻzaro taqqoslash va shu yoʻl bilan umumiy xulosalar chiqarish, chiqarilgan 

xulosalarni aytilgan yoki berilgan oʻquv soatlariga tatbiq qilish, ta’lim natijasini tekshirishga oid oʻquv 

maqsadlari yotadi. Shu maqsadlarga binoan uchinchi davrda toʻrtta asosiy bosqichga rioya qilinadi. Tushuncha 

prinsiplarni taqqoslash [1], taqqoslash yoʻli bilan yangi, umumiy xulosalar chiqarish [2], chiqarilgan xulosalari 

oʻquv yumushlariga tadbiq etish [3], ta’lim natijasini tekshirish [4]. 

Oʻquv topshiriqlarining bu turlari oʻzining murakkabligi, ikki yoki undan ortiq mavzu doirasida tashkil 

etilishi, mavzular yoki boʻlim yuzasidan umumiy xulosa chiqarishga moʻljallanganligi bilan ajralib turadi. 

Ta’lim jarayonining 3-davrida - bilimlarni umumlashtirish davrida bolalarning oʻquv yumushlari yanada 

murakkablashtirilgan shaklda tashkil etiladi. Shu maqsadda oʻtilgan mavzular doirasida dalillarni 

chogʻishtirish mavzular mazmunini kengaytirib yoki qisqartirib soʻzlash, ijodiy mustaqil ishlarni bajarish, 

oʻrganilgan mavzularga annotatsiya yozish, muataqil xulosalar chiqarish kabi oʻquv ishlari tashkil etiladi. 

Ta’lim jarayoni davrlariga rioya qilib oʻquv-tarbiya ishlari tashkil etilganda bolalarning oʻquv ishlari muttasil 

murakkablashtirib boriladi. Bunday taktika ta’lin jarayoni samaradorligini ta’minlaydi. 

Muhokamalar va natijalar. Misol uchun 6-sinf nemis tili darslarida oʻquvchilariga moʻljallab “Verben 

sein und haben im Prateritum, Bildung das Partizip 2, Perfekt mit haben” mavzularini, ya’ni ikkita mavzuni 

taqqoslash, umumlashtirish va xulosalar chiqarishni koʻrib oʻtamiz. Eng avvalo oʻquvchilarga 22-25 gapdan 

iborat matn havola qilinadi. Matndan Imperfekt( fe’lning oʻtgan zamon sodda shakli)ga iod va Partizip 2 

(fe’lning sifatdosh 2)ga oid gaplarn ajratish uchun oʻquvchilarga topshiriq sifatida beriladi. Oʻquvchilar 

gaplarni ajratadilar. Ajratilgan gaplar asosida oʻquvchlarga grammatik qoidaga ta’rif berish taklif qilinadi. 

Masalan, nemis tilida Imrefekt fe’lning oʻtgan zamon sodda shakli boʻlib u, asosan ertak, hikoya, romanlarda 

qoʻlaniladi. Imperfekt ikki usul bilan yasaladi va hokazo. Shunigdek, Partizi 2ga ham ta’rif beriladi. Partizip 

2 fe’l oʻzagiga ge - old qoʻshimchasini qoʻshish bilan yasaladi. Schreiben –geschrieben, lesen-gelesen va 

hokazo. “Verben sein und haben im Prateritum, Bildung das Partizip 2, Perfekt mit haben” qoidalari boʻyicha 

tuzilgan dasturlashtirilgan topshiriqni keltiramiz.  

1-topshiriq. Nuqtalar oʻrniga tegishli soʻzlarni qoʻyib, tariflarni toʻldirib yozing.  

A. Nemis tilida fe’lning 3 asosiy shakliga koʻra sein, haben yordamchi fe’llari Imperfekt (fe’lning oʻtgan 

zamon sodda shaklida quyidagicha... tuslanadi.  

B. Nemis tilida Partizip 2 (Sifatdosh 2) qoʻyidagicha... yasaladi.  

D. Haben yordamchi fe’li quyidagi hollarda... Perfekt (fe’lning oʻtgan zamon qoʻshma shakli)da 

qoʻllaniladi.  

2-torshiriq. Jadvalni 

davom ettirib toʻldiring. 

Verben sein und haben im 

Prateritum  

Bildung das Partizip 2  Perfekt mit haben  

1.I hatte einen Freund. 

Eswardunkel.  

1. Gehen-gegangen. 

machen – gemacht.  

1. Wir haben eine 

Kontrollarbeit geschrieben.  

2.....  2.....  2.....  

3.....  3.....  3.....  

Topshiriqni bajarish shu tarzda davom ettiriladi.  

3-topshiriq. Yuqoridagi qoidalardan foydalangan holda In der Sommerferien (Yozgi ta’tilda) mavzusida 

matn tuzing. Masalan, Ich habe die Ferienzeit fast zu Hause verbracht - deb bashlanadi. 

4-topshiriq. Tuzilgan matnni boshqa oʻquvchilarga soʻzlab bering, boshqalarni matnini tinglang va tahlil 

qiling.  

Yuqoridagi topshiriqlarning toʻrttalasi ham umumlashtirish xarakteridagi oʻquv yumushlari boʻlib, ular 

boʻyicha amalga oshiriladigan oʻquv ishlarining hajmi mashqdan kengdir. 1-topshiriqni bajarish jarayonida 

uchta ta’rif-qoida esga tushuriladi. 2-topshiriq esa esga tushirilgan ta’rif-qoidaga rioya qilib, ogʻzaki va yozma 
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nutqni rivojlantirishga qaratilgan, ya’ni moʻljallangan. 3-topshiriq vositasida oʻrganilgan oʻquv materiallari, 

ya’ni tarif-qoidalar asosida mustaqil fikrlash faolitida ishlatiladi. 4-topshiriq asosida oʻquvchilarning ogʻzaki 

nutqini rivojlantirish, tahlil qila olish qobiliyatiga qaratiladi.  

Trenirovkaga moʻljallangan oʻquv toshiriqlarini ham umumlashtirish tarzida tuzsa boʻladi. Misol 

tariqasida tuzilgan trenirovka materiallarni toʻrta mavzu doirasida keltiramiz  

1.Trenirovka – bu bir xil mazmunni, shu mazmunga oid faoliyat usulini bir xil (oʻxshash) sharoitda 

takrorlashdir. Uning mohiyati kishida u yoki bu layoqatni rivojlantirish maqsadida xatti-harakatlarni 

takrorlashdir [1]. 

1. Qavs ichidagi soʻzlar (die Kuhe, die Katze, der Hund, der Wolf, der Fuchs, der Bar, der Elefant, der 

Tiger, der Lowe)ni qaysi mavzuga oid ekanligini aniqlang (Tier namen-Hayvon nomlari). 

2. Familien angehorige – mavzusiga oid 20 ta soʻzni 3ta rodga ajrating.  

3. Freizeit (Boʻshvaqt) mavzusida insho yozing.  

4. Im Winter (qishda) va im Sommer (yozda ) mavzulari yuzasidan bahs-munozara, suhbat oʻtkazing.  

Yuqoridagi mavzular orqali va vositasida umumlashtiruvchi oʻquv topshiriqlarining qator 

xususiyatlarini qayd etamiz. Umumlashtiruvchi oʻquv topshiriqlari oʻrganilayotgan oʻquv materiallari 

mazmuniga teng.  

Oʻquvchilarning analitek-sintetik faoliyatini tashkil etish talablariga mos ikki va undan ortiq mavzular 

doirasida oʻrganilgan bilimlarni takrorlash ongda shakllangan bilimlar tizimini amaliyotda qoʻllash omili 

vazifasini bajaradi. Bu koʻrinishdagi oʻquv topshiriqlaridan va ularga oid mashqlardan, oʻquv materiallaridan 

ta’lim jarayonining uchinchi davri - bilim, malakalarni umumlashtirish davrida foydalaniladi.  

Xulosa oʻrnida shuni aytish kerakki, ta’lim jarayoni davrlariga mos ravishda dars mashgʻulotlarini olib 

borish pirovard natijasida oʻqituvchi va oʻquvchilarni koʻzlangan maqsadga olib baradi. Yani oʻquv 

materiallarni taqqoslash va umumlashtirish orqali koʻzlangan natijaga erishiladi. Bular yuqoridagi fikrlarimiz 

orqali oʻz isbotini topdi. Xususan ta’lim jarayonining uchinchi davriga mos 6-sinflarda nemis tili darslarining 

oʻtilishining yuqorida qayd etilganligi bunga yorqin misol boʻla oladi. Ikkita mavzu, ya’ni “Imperfekt 

(fe’lnining oʻtgan zamon sodda shakli)” mavzusi va “Partizip 2 (Sifatdosh 2)” mavzusiga oid dars mashgʻuloti 

olib birilganda oʻquvchilarda oʻzaro qiyoslash, taqqoslash, umumiy xulosalar chiqarish xususiyatlari rivojlana 

boshlaydi.  
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MILLATLARARO ALOQALAR NAZARIYASI VA AMALIYOTI 
 

Millatlararo uchrashuvlarda muvaffaqiyatli muloqot koʻpincha nafaqat chet tilini bilish, balki 

millatlararo aloqalarni rivojlantirishga imkon beradigan millatlararo xabardorlik bilan bogʻliq. 

Kalit soʻzlar: ta’lim muassasalarida xalqaro munosabatlar, madaniyat va til, millatlararo aloqa, jahon 

siyosati, mutaxassislar tayyorlash tizimi 

Успешное общение на межкультурных встречах часто связано не только со знанием 

иностранного языка, но и с межкультурной осведомленностью, что позволяет развивать 

межкультурное общение. 

Ключевые слова: международные отношения, культура и язык, межкультурная коммуникация, 

мировая политика, система подготовки специалистов. 

Successful communication in intercultural meetings is often associated not only with knowledge of a 

foreign language, but also with intercultural awareness, which allows the development of intercultural 

communication. 

Key words: international relations, culture and language, intercultural communication, world politics, 

the system of training specialists. 

 

Kirish. Millatlararo munosabatlarni yoʻlga qoʻyish davlatimiz mustaqilligini qoʻlga kiritgan kunidan 

boshlab siyosatimizning asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Barcha ta’lim muassasalarida xalqaro 

munosabatlar, xalqaro munosabatlar tarixi kabi fan va mavzular ta’lim dasturiga kiritildi. Shu jumladan, Jahon 

iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti (JIDU)da 1995-yilning oktabrida xalqaro munosabatlar fakulteti tashkil 

etildi. Fakultetning asosiy vazifasi Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi, shuningdek, 

mamlakatimizning xorijiy davlatlar bilan aloqa olib boruvchi boshqa muassasalari, idora va tashkilotlari, chet 

mamlakatlardagi elchixonalari hamda xalqaro tashkilotlar uchun yuqori malakali kadrlar yetkazib berishdan 

iborat boʻlib, Oʻzbekiston Respublikasining milliy manfaatlarini jahonning siyosiy maydonida himoya qila 

oladigan yetuk diplomatlar, siyosatshunoslar hamda xalqaro munosabatlar sohasining turli jabhalarida ishlay 

oladigan malakali mutaxassislarni tayyorlab bermoqda.  

Millatlararo aloqa, oʻrganish sohasi sifatida shunchalik kengki, tilshunoslik, psixologiya, madaniy 

antropologiya va boshqalar mutaxassislarining sa’y-harakatlarini talab qiladi.  

Asosiy qism. Madaniyat va uning tilga boʻlgan munosabati haqidagi koʻplab nazariyalar ushbu ikki 

tushunchaning oʻzaro bogʻliqligini ta’kidladi (Halliday 1975, Vygotskiy 1981, Lantolf va Appel 1996, Kattell 

2004). Hatto til va aloqa orqali madaniyat bir avloddan-avlodga oʻtib, shu tariqa saqlanib qolgan deb da’vo 

qilish mumkin. Jamiyat uchun muhim deb hisoblangan qadriyatlar, me’yorlar va qoidalar har bir yangi avlodga 

yetkaziladi. Migratsiya, turizm va global ommaviy axborot vositalarining koʻpayishi tufayli turli madaniy va 

lingvistik kelib chiqishi boʻlgan odamlar har qachongidan ham koʻproq aloqada boʻlmoqdalar.  

Millatlararo uchrashuvlarda muvaffaqiyatli muloqot koʻpincha nafaqat chet tilini bilish, balki 

millatlararo aloqalarni rivojlantirishga imkon beradigan millatlararo xabardorlik bilan ham bogʻliq. 

Millatlararo kommunikativ kompetensiya - bu millatlararo ta’lim uchun asos boʻlib, talabalarni, ayniqsa chet 

tillarni oʻrganayotganlarni, millatlararo aloqalar uchun zarur boʻlgan munosabat, bilim va koʻnikmalarni hal 

qilish orqali boshqa madaniyatlar bilan mazmunli aloqada boʻlishga tayyorlaydi (Biram 1997). Dunyo tobora 

globallashib borgan sari, ushbu millatlararo aloqa vakolatlarini oshirish orqali global tushunishni yaxshilash 

zarurati ortib bormoqda. 

Bundan koʻp yillar oldin madaniyat e’tiborsiz qoldirilgan va oʻzbek madaniyatiga xos boʻlgan koʻplab 

qadriyatlar unutilgan. Biroq mustaqilligimiz sharofati bilan ushbu qadriyatlarni tiklash, ommaga, shuningdek, 

dunyo miqyosiga tanitish maqsadida xalqaro munosabatlar fan sifatida oʻqitilish darajasiga keldi, xalqaro 

munosabatlar bir tomonlama sa’y-harakat bilan izga tushmasligi barchaga ayon, shu sabadan maktab va boshqa 

ta’lim maskanlarida turli millatlarni oʻrganish imkonini beradigan fanlar oʻqitilishiga ham e’tibor qaratildi.  

Muhokamalar va natijalar. Hozirgi kunda millatlararo aloqa kurslari tashkil etilib, uning amaliy va 

kontseptual asoslari kommunikativ xatti-harakatlar va motivlar, ogʻzaki va aloqadagi madaniy tafovutlarni va 

turli madaniy kontekstdagi tadbirlarni oʻz ichiga oladi. Tilshunoslikning asosiy maqsadi talabalarga 

millatlararo aloqa muammolarini millatlararo aloqa uchun belgilangan qoidalar va strategiyalar yordamida 

yengishga qaratilgan edi. Shu paytgacha koʻplab universitetlarda millatlararo kurs ushbu doirada oʻqitiladi. 

Shu bilan birga, biz ushbu mavzuni oʻqitishning markaziy nazariy tarkibiy qismi deb hisoblaymiz. Chet tillari 
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mutaxassislari yangi oʻquv standartlariga va amaliy qoʻllanmalarga, oʻzgaruvchan siyosiy muhitga murojaat 

qilishlari kerak. Millatlararo aloqa oʻrganish sohasi sifatida shunchalik kengki, tilshunoslik, psixologiya, 

madaniy antropologiya, sotsiologiya va boshqalar mutaxassislarining sa’y-harakatlarini talab qiladi.  

Misol tariqasida Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti (JIDU)ning ta’lim tizimi haqida yaqindan 

oʻrgansak. Xalqaro munosabatlar fakultetida “Jahon siyosati (mintaqalar boʻyicha)” bakalavriat ta’lim 

yoʻnalishi boʻyicha bakalavrlar hamda “Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat” mutaxassisligi boʻyicha 

magistrlar tayyorlash tizimi yoʻlga qoʻyilgan. 

Jahon siyosati (mintaqalar boʻyicha) - gumanitar fanlar ta’lim sohasidagi yoʻnalish boʻlib, u xalqaro 

munosabatlar sohasini rivojlantirishga, tashqi siyosat istiqbolini belgilashga, kasbiy koʻnikmaga, mutasaddilik 

qobiliyatiga yoʻnaltirilgan inson faoliyatining vositalari, usullari, metodlari va uslublarining majmuasini 

hamda siyosiy bilimlar tizimi bilan bevosita aloqador boʻlgan xalqaro munosabatlar tarixi va nazariyasi, 

diplomatiya asoslari, Oʻzbekiston va dunyo xalqlarining xalqaro munosabatlari, tarixi, dini, tili, iqtisodiyoti, 

huquqiy tizimi, adabiyoti va madaniyati haqidagi bilimlar bilan bogʻliq boʻlgan nazariy va amaliy faoliyatini 

oʻz ichiga oladi. 

“Jahon siyosati (mintaqalar boʻyicha)” ta’lim yoʻnalishi boʻyicha bakalavrlar ichki va tashqi siyosiy 

faoliyat bilan bogʻliq jarayonlarni oʻzlashtirish va tadqiq qilish, istiqbolni belgilash jarayonlarini tahlil qilish, 

sintezlash va optimallashtirish, ilgʻor xalqaro metodlarini qoʻllash, tashqi siyosiy jarayonlar boʻyicha tizimli 

tahlil modellarini qoʻllash, kompyuter texnologiyalari va dasturlash, tizimli yondashuv mexanizmlarini tatbiq 

etish kabi kasbiy faoliyat turlarini qamrab oladi. 

Bakalavrlarning kasbiy faoliyati sohalari quyidagilarni qamrab oladi: 

“Jahon siyosati (mintaqalar boʻyicha)” ta’lim yoʻnalishi bitiruvchilari tashqi siyosiy faoliyat bilan 

bogʻliq davlat boshqaruv organlari tizimida, Oʻzbekiston Respublikasining xorijiy davlatlardagi diplomatik 

vakolatxonalari va konsullik muassasalarida, xorijiy davlatlarning Oʻzbekiston Respublikasidagi diplomatik 

vakolatxonalari va konsullik muassasalarida, vazirliklar, davlat qoʻmitalari, hokimliklar va boshqa davlat 

idoralari, muassasalarining xalqaro boshqarma va boʻlimlarida, xalqaro tashkilotlarda, Oʻzbekiston 

Respublikasining xalqaro tashkilotlardagi vakolatxonalarida va xalqaro tashkilotlarning Oʻzbekiston 

Respublikasidagi vakolatxonalarida kasbiy faoliyatni amalga oshirishlari mumkin. 

“Jahon siyosati (mintaqalar boʻyicha)” ta’lim yoʻnalishi boʻyicha bakalavr kasbiy tayyorgarlikdan keyin 

“Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat” mutaxassisligi boʻyicha ikki yildan kam boʻlmagan muddatda 

magistraturada oʻqishni davom ettirishi mumkin. Shuningdek, bakalavr oʻrnatilgan tartibda katta ilmiy xodim 

izlanuvchi yoki mustaqil izlanuvchi sifatida oʻqishni davom ettirishi mumkin. 

“5A120701 – Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat” magistratura mutaxassisligi 

Ushbu mutaxassislik doirasida Oʻzbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyati va xalqaro 

munosabatlari bilan bogʻliq kasbiy faoliyat olib boradigan mutaxassislar tayyorlanadi. 

Mazkur mutaxassislik boʻyicha magistratura talabalariga quyidagi fanlar oʻqitiladi: 

• zamonaviy xalqaro munosabatlarning mintaqaviy jihatlari; 

• global rivojlanish va xalqaro tizimlarning siyosiy muammolari; 

• xalqaro tizimlarda Oʻzbekiston manfaatlari; 

• amaliy xorijiy til; 

• iqtisodiy va energetik diplomatiya. 

Magistratura mutaxassisliklari bitiruvchilari tashqi siyosiy faoliyat bilan bogʻliq davlat boshqaruv 

organlari tizimida, Oʻzbekiston Respublikasining xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik 

muassasalarida, xorijiy davlatlarning Oʻzbekiston Respublikasidagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik 

muassasalarida, vazirliklar, davlat qoʻmitalari, hokimliklar va boshqa davlat idoralari, muassasalarining 

xalqaro boshqarma va boʻlimlarida, xalqaro tashkilotlarda, Oʻzbekiston Respublikasining xalqaro 

tashkilotlardagi vakolatxonalarida va xalqaro tashkilotlarning Oʻzbekiston Respublikasidagi 

vakolatxonalarida kasbiy faoliyatni amalga oshirishlari mumkin. 

Shuningdek, magistrlar oʻrnatilgan tartibda katta ilmiy xodim izlanuvchi yoki mustaqil izlanuvchi 

sifatida oʻqishni davom ettirishi mumkin. 

Xulosa. Oliy taʼlim muassasalarida tashkil etiladigan taʼlim jarayoni respublika yoshlarining salmoqli 

qismini tashkil etuvchi talabalarning muloqot madaniyatiga ega boʻlishlarida alohida ahamiyat kasb etadi. 
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RATSIONAL FUNKSIYALARNI INTEGRALLASHNING NOAN’ANAVIY USULLARI 
 

Maqolada ratsional funksiyalarni integrallashning turli noan’anaviy usullari haqida fikr yuritiladi. Bu 

metodlar yordamida toʻgʻri va notoʻgʻri kasrlar hamda ratsional funksiyalarni integrallash, sodda 

koʻrinishdagi integrallashga olib kelinadi. Yakuniy natijaga erishish soddalashadi.  

Kalit soʻzlar: Xevisayd usuli, qiymatlarni tanlash usuli, differetsiallashdan foydalanish usuli, Gorner 

sxemasi, Ostragradskiy usuli. 

В статье рассматриваются различные нетрадиционные методы интегрирования 

рациональных функций. Используя эти методы, интегрование правильных и не правильных дробей а 

так же рациональных функций сводиться к интегрования простых вырожений. Достижение 

конечной цела упрощается. 

Ключевые слова: метод Хевесайда, метод выбора значений, метод использования 

дифференцирования, схема Горнера и метод Остраградского. 

The article discusses various non-traditional methods of integrating rational functions. Using these 

methods, the integration of correct and incorrect fractions as well as rational functions is reduced to the 

integration of simple expressions. Achieving the ultimate whole is simplified. 

Key words: Heveside method, value selection method, differentiation method, Horner’s scheme and 

Ostragradsky method. 

 

Kirish. Ushbu maqola metodik-ilmiy xarakterga ega boʻlib, foydalanuvchilar uchun integrallarni 

hisoblashda qulayliklarga ega. 

1. Ratsional funksiyalarni integrallashning noma’lum koeffitsiyentlar usuli haqida qisqacha fikr 

yuritamiz.  

Asosiy qism. Ma’lumki, ikkita algebraik koʻphadning nisbatiga, ya’ni 
( )
( )xQ

xP
xf

n

m=)(         (1) 

ifodaga ratsional funksiya yoki ratsional kasr deyiladi. Bu yerda 

( ) m

mm xbxbxbxbbxP +++++= 3

3

2

210
 va 

( ) n

nn xaxaxaxaaxQ +++++= 3

3

2

210 ( 1,0;0,  nmba mn
) haqiqiy 

koeffitsiyentli koʻphadlar deb qaraladi. 

Agar nm  , boʻlsa ( )
( )xQ

xP

n

m toʻgʻri ratsional funksiya, nm  boʻlganda notoʻgʻri kasr ratsional 

funksiya deyiladi [2, 33]. 

1-eslatma. Agar (1) ratsional kasr notoʻgʻri kasr boʻlsa, u holda kasrning sur’atini maxrajiga boʻlib,  

)(,
)(

)(
)()( nk

xQ

xP
xwxf

n

k +=      (2) 

koʻrinishga keltiriladi, bu yerda )(xw biror koʻphad. 

Oliy algebra kursidan ma’lumki, har qanday )(xQn
 koʻphadni ushbu  

( ) ( )( ) ( ) −−−= xxxaxQ nn        (3) 

(bu yerda )(xQa nn −  koʻphadda x  ning yuqori darajasi oldidagi koeffitsiyent,  ,,,   lar esa 

( ) 0=xQn
 tenglamaning ildizlari) koʻrinishda tasvirlash mumkin.  

Agar koʻphadning ildizlari ichida oʻzaro tenglari boʻlsa, u holda koʻphad 

 ( ) ( ) ( ) ( )tsr

nn xxxaxQ  −−−=      (4) 
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koʻrinishga keltiriladi, bu yerda tsr ,,,  natural sonlar,  ,,,   lar mos ravishda ( )xQn

koʻphadning tsr ,,,  karrali haqiqiy ildizlari deyiladi va ntsr =+++   boʻladi. [2, 33] 

Koʻphadning (3) dagi ildizlari ichida kompleks ildizlar ham boʻlishi mumkin. 

Algebra kursidan ma’lumki, agar bia +=  haqiqiy koeffitsiyentli koʻphadning r -karrali ildizi 

boʻlsa, u holda unga qoʻshma bia −= son ham koʻphadning −r karrali ildizi boʻladi. Boshqacha 

aytganda (4)ning tarkibida ( ) )(, biax
r

+=−  boʻlsa, u holda (4)ning tarkibida 

( ) )(, biax
r

−=−  ham qatnashadi, natijada  

( ) ( ) ( )  ( )  

( ) ( )    ( )rrr

rrr

qpxxbaaxxbaxbiaxbiax

biaxbiaxxx

++=++−=++−−+−

=−−+−=−−

22 2222222

  

bu yerda qpbaqap ,0,, 222 −+=−= , p va q lar haqiqiy sonlar. Shuningdek, yuqoridagi 

jarayonni boshqa kompleks ildizlar uchun ham yuritsak, u holda (4) quyidagi koʻrinishni oladi: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tksr

nn qpxxvuxxxxAxQ ++++−−= 222   (5) 

bu yerda ...,,,, tksr  -natural sonlar, vuqp ,,,,,,   lar haqiqiy sonlar.  

Algebra kursida quyidagi teorema isbot qilingan, isbotsiz keltiramiz. 

1-teorema. Agar ( )
( )xQ

xP

n

m toʻgʻri ratsional kasr tarkibidagi ( )xQn  koʻphad (5) koʻrinishda tasvirlangan 

boʻlsa, u holda ratsional kasr yagona ravishda  
( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )t
tt

r

r

n

m

qpxx

NxM

qpxx

NxM

qpxx

NxM

x

A

x

A

x

A

xQ

xP

++

+
++

++

+
+

+
++

+
++

−
++

−
+

−
=

2
...

2

2
......

222

22

2

11

2

21

    (6) 

kabi tasvirlanadi, bu yerda 
ttr NMNMNMAAA ,,,,,,,, 221121  lar noma’lum 

haqiqiy sonlar. (6)dagi noma’lum koeffitsiyentlarni topish uchun, (6)ni umumiy maxrajga keltirib ikki 

koʻphadning tengligi haqidagi teoremaga asosan oʻng tomondagi sur’atdagi hosil boʻlgan koʻphad bilan ( )xPm  

koʻphaddagi x  ning bir xil darajalari oldidagi koeffitsiyentlarni tenglash natijasida, noma’lum 

koeffitsiyentlarga nisbatan chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi hosil boʻladi. Bu sistemadan noma’lum 

koeffitsiyentlarni topib, topilgan qiymatlarni (6) ga qoʻyamiz. Kasrning yoyilmasidagi noma’lum 

koeffitsiyentlarni topishning bu usuli, noma’lum koeffitsiyentlar usuli deb yuritiladi [2, 34], [1, 273-274]. 

2-eslatma. Toʻgʻri ratsional kasrlarni integrallashda, integral ostidagi toʻgʻri ratsional kasrni noma’lum 

koeffitsiyentli (6) koʻrinishdagi sodda kasrlar yigʻindisi shaklida tasvirlanganda, undagi noma’lum 

koeffitsiyentlarni noma’lum koeffitsiyentlar usulidan foydalanib topishda chiziqli algebraik tenglamalar 

sistemasini yechishga toʻgʻri keladi. Lekin chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini yechish har doim ham 

yengil boʻlavermaydi. Bunday hollar (xususiy hollar)da, noma’lum koeffitsiyentlar usuliga qaraganda 

qulayroq boʻlgan usullardan foydalanishga toʻgʻri keladi. Masalan, Xevisayd usuli, qiymatlarni tanlash 

usuli, Gorner sxemasi, differentsiallashdan foydalanish usullari shular jumlasiga kiradi [2, 38]. 

2. Xevisayd usuli.  

Agar ( )
,( )

( )
m

n

P x
m n

Q x
 toʻgʻri kasrning majraji  

( )( ) ( )1 2( ) , 1n n n nQ x a x x x a  = − − − =      (7) 

kabi boʻlsa, bu yerda 1 2, , , n   -haqiqiy sonlar boʻlib, ( ) .,1;0 niQ in ==  Uning (6) shakldagi 

sodda kasrlarga yoyilmasidagi koeffitsiyentlarni Xevisayd usulidan foydalanib topish maqsadga muvofiq 

boʻladi. Bu usulni quyidagicha amalga oshiramiz.  

1-qadam. ( )
,( )

( )
m

n

P x
m n

Q x
  toʻgʻri kasrning majraji ( )nQ x ning (7) ifodadagi koʻpaytuvchilar orqali 

yozish, ya’ni  

( )( ) ( )1 2

( ) ( )

( )
m m

n n

P x P x

Q x x x x  
=

− − −
       

tenglikni yozib olamiz. 
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2-qadam. ( )nQ x  ning ( ) ( ), 1,ix i n− = koʻpaytuvchini vaqtincha yopib, i  ning har bir qiymatida 

yopilmagan koʻpaytuvchilarda x ni i  son bilan almashtiramiz. Bu esa har bir i ildiz uchun iA , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

sonni beradi: 

( )
( )( ) ( )

( )
( )( ) ( )

( )
( )( ) ( )

1

1

1 2 1 3 1

2

2

2 1 2 3 2

1 2 1

,

,

.

m

n

m

n

m n

n

n n n n

P
A

P
A

P
A



     



     



      −

=
− − −

=
− − −

=
− − −

 

3-qadam. ( )
( )

( )nm
xQ

xP

n

m ,  ratsional kasrni  

( )
( ) n

n

n

n

x

A

x

A

x

A

xQ

xP

 −
++

−
+

−
= 

2

2

1

1  

kabi yozamiz, keyin nn AAA ,,,1  larning qiymatlarini oʻrniga qoʻyib integrallasak, izlangan natijaga 

kelamiz [2, 38-39] 

1-misol. Ushbu 

dx
xxx

xxx
J  +−

+−+
=

45

41333
35

234

 

integral hisoblansin. 

Yechilishi.  

1-qadam. Bu yerda 41333)( 234

4 +−+= xxxxP , 

( ) )2)(2)(1)(1(4545)( 2435

5 +−+−=+−=+−= xxxxxxxxxxxxQ kabi boʻladi. Natijada 

)2)(2)(1)(1(

41333

)(

)( 234

5

4

+−+−

+−+
=

xxxxx

xxx

xQ

xP , 2,2,1,1,0 54321 −==−===   

larga ega boʻlamiz. 

2-qadam.  

01 = da 1
2)2(1)1(

4
=

−−
=A , 

12 = da 
2

1

3)1(21

3
=

−

−
=B , 

13 −= da 
2

3

1)3()2)(1(

41333
=

−−−

+−−
=C , 

24 = da 1
4312

441383163
=



+−+
=D , 

25 −= da 
( ) ( ) ( ) ( )

1
4132

441383163
−=

−−−−

+−−
=E  

qiymatlarga ega boʻlamiz. Natijada berilgan integral uchun 

Cxx

xxxdx
x

dx
x

dx
x

dx
x

dx
x

dx
x

E
dx

x

D
dx

x

C
dx

x

B
dx

x

A
dx

xxxxx

xxx
J

++−−+

+++−+=
+

−
−

+
+

+
−

+=

=
+

+
−

+
+

+
−

+=
+−+−

+−+
=





2ln2ln

1ln
2

3
1ln

2

1
ln

2

1

2

1

1

1

2

3

1

1

2

11

2211)2)(2)(1)(1(

41333 234

munosabatga kelamiz [2, 39-40]. 

3. Qiymatlarni tanlash usuli.  

Koʻp hollarda 𝑥 −ning qiymatlarini, masalan: ,2,1,0 =x  kabilarni tanlash yordamida ham 

noma’lum koeffitsiyentlarni topish qulay boʻladi. 

2-misol. Ushbu  
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dx
xxx

x
J  −−−

+
=

)3)(2)(1(

12

 

integral hisoblansin. 

Yechilishi. 
321)3)(2)(1(

1

)(

)( 2

5

4

−
+

−
+

−
=

−−−

+
=

x

C

x

B

x

A

xxx

x

xQ

xP  tenglikdagi СBA ,,

noma’lumlarni topishni qaraymiz. Yuqoridagi tenglikda umumiy maxraj bersak 

( )( ) ( )( ) ( )( )21313212 −−+−−+−−=+ xxCxxBxxAx boʻladi. Yuqoridagi tenglikka 

3,2,1 === xxx qiymatlarni ketma-ket qoʻysak: 

5,213

512

122)2()1(11

2

2

==+

−=−=+

==−−=+

CC

BB

AAA

 

Qiymatlarga ega boʻlamiz. Natijada  

Cxxx
x

dx

x

dx
dx

x
dx

x

C
dx

x

B
dx

x

A
dx

xxx

x
J

+−+−−−=
−

+

+
−

−
−

=
−

+
−

+
−

=
−−−

+
=





3ln52ln51ln
3

5

2
5

1

1

321)3)(2)(1(

12

 

natijaga kelamiz [2, 39-40]. 

3-hol. Differensiallashdan foydalanish usuli. 

Bu usulni, 
( )

,( )
( )

m

n

P x
m n

Q x
  toʻgʻri kasrning ( )nQ x maxraji, haqiqiy karrali ildizlarga ega boʻlganda 

qoʻllash yaxshi natijaga olib keladi. 

3-misol. Ushbu  

( )
3

1

2

x
J dx

x

−
=

+


 

integral hisoblansin. 

Yechilishi. Integral ostidagi 

( )
1

3

3

( ) 1

( ) 2

P x x

Q x x

−
=

+

toʻgʻri ratsional funksiya uchun  

( ) ( ) ( )
3 2 3

1

22 2 2

x A B C

xx x x

−
= + +

++ + +

 

yoyilmaga ega boʻlamiz, bu tenglikdagi , ,A B C noma’lum koeffitsiyentlarni 

differensiallashdan foydalanish usuli boʻyicha topish jarayonini qarab chiqamiz. 

1-qadam. Yuqoridagi tenglikning oʻng tomonini umumiy maxrajga keltirib kasrdan qutilamiz, ya’ni  

( ) ( )
2

1 2 2x A x B x C− = + + + +        

Bu tenglikda 2x = − desak, natija 3С = −  boʻlishini topamiz. 

2-qadam. Yuqoridagi tenglikni ikkala tomonini x ga nisbatan differensiallasak (ya’ni hosila olsak), u 

holda  

( )1 2 2A x B= + +         

tenglikka ega boʻlamiz. Bu tenglikda ham 2x = − desak 1B = ni hosil boʻladi. 

3-qadam. Oxirgi tenglikning ikkala tomonini x ga nisbatan differensiallasak, natijada 

2 0, 0A A= =  

tenglikka kelamiz. Demak, 0, 1, 3A B C= = = −  qiymatlarga ega boʻlamiz. Bu qiymatlarni 

yuqoridagi yoyilmaga qoʻysak, berilgan integral uchun quyidagiga ega boʻlamiz, ya’ni  

( ) ( ) ( ) ( )
3 2 3 2

1 1 1 1 3 1
3

2 22 2 2 2

x
J dx dx dx C

xx x x x

−
= = − = − +  +

++ + + +
  

 

natijaga kelamiz [2, 40-41] 

4-hol. Gorner sxemasi.  

Har qanday n -chi darajali 

( ) ( )1 2

1 2 1 0 , 0n n

n n n nP x a x a x a x a x a a−

−= + + + + +   

koʻphadni ( )−x  ikki hadning darajalari boʻyicha yoyish mumkin: 
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( ) ( ) ( ) ( ) 01

2

2

1

1)( AxAxAxAxAxP
n

n

n

nn +−+−++−+−=
−

−   , bu yerda ( )0,iA i n=

noma’lum koeffitsiyentlardir. 

Gorner sxemasini ketma-ket qoʻllash yordamida ( )0,iA i n= noma’lum koeffitsiyentlarni topish 

jadvalini keltiramiz: 

  nx  1nx −  2nx −   x  0x  

  
na  1na −  2na −  

 
1a  0a  

0x    
na  1 1n n na a b − −+ =  1 2 2n n nb a b − − −+ =  

 
2 1 1b a b + =  1 0 0b a A + =  

1x    
na  1 1n n na b c − −+ =  1 2 2n n nc b c − − −+ =  

 
2 1 1c b A + =  

 

2x    
na  1 1n n na c d − −+ =  1 2 2n n nd c d − − −+ =  

   

        

2nx −    
na  1 1n n na l h − −+ =  1 2 2n n nh l A − − −+ =  

   

1nx −    
na  1 1n n na h A − −+ =  

    

nx    
n na A=  

     

Oʻz navbatida  
( ) ( ) ( ) ( ) 01

2

2

1

1)( AxAxAxAxAxP
n

n

n

nn +−+−++−+−=
−

−    

koʻphadni ( )
1n

x 
+

− ga boʻlamiz, natijada ( )

( ) 1+
−

n

n

x

xP



 toʻgʻri ratsional kasrni sodda kasrlarga 

yoygan boʻlamiz: 

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1

01

1

2

2

1

1 +−

−

+
−

+
−

+
−

++
−

+
−

=
−

nnn

nn

n

n

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

xP


  

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 02 1

1 2 2 1 1

n n n

n n n n

P x A A AA A

xx x x x x    
−

+ − − +
= + + + + +

−− − − − −

   

Endi Gorner sxemasini qoʻllash uchun quyidagi integralni qaraymiz 

4-misol. Ushbu  

( )

4

5

2 3

1

x x
J dx

x

− +
=

+
  

integral hisoblansin. 

Yechilishi. Gorner sxemasidan foydalanib ( ) 4 2

4 2 3P x x x= − +  koʻphadni ( )1x+ ikki hadning 

darajalari boʻyicha yoyamiz. Oldin yuqoridagidek quyidagi jadvalni tuzamiz: 

  4x  3x  2x  x  0x  

  14 =a  
30 a=  

22 a− =  10 a=  
03 a=  

0x  1 − =  14 =a  ( )4 3

3

1 1 0

1

a a

b

 + = −  + =

= − =
 2 1b = −  1 1b =  

0 02b A= =  

1x  1 − =  14 =a  
3 2c = −  

2 1c =  
1 10c A= =   

2x  1 − =  14 =a  
3 3d = −  

2 24d A= =    
3x  1 − =  14 =a  

3 34h A= − =     
4x  1 − =  14 =a      

Yuqoridagi jadvalga asosan,  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 21014141
234

4 ++++++−+= xxxxxP  

koʻphadni tuzamiz. 

Endi ( )xP4
 koʻphadni ( )

5
1x+ koʻphadga boʻlamiz, natijada ( )

( )5
4

1+x

xP  ya’ni 
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( ) ( ) ( ) ( )

4

5 2 3 5

2 3 1 4 4 2

11 1 1 1

x x
J dx dx dx dx dx

xx x x x

− +
= = − + + =

++ + + +
    

 

( ) ( )
2 4

4 2 1
ln 1

1 1 2 1
x C

x x x
= + + + − +

+ + +

 

natijaga kelamiz [2, 42]. 

5-misol. Ushbu  

( ) ( )

2

22 2

4 8

1 1

x x
J dx

x x

−
=

+ +


 

integral hisoblansin. 

Yechilishi. Bu yerda 

( ) ( )

2

2

22 2
6

( ) 4 8

( ) 1 1

P x x x

Q x x x

−
=

+ +

 

1-qadam. Integral ostidagi funksiya toʻgʻri kasrdan iborat boʻlganligi uchun, uni quyidagicha sodda 

kasrlar yigʻindisi shaklda ifodalaymiz:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2

2 2 2 22 2 2

4 8

1 111 1 1

x x A B Dx E Mx N

x xxx x x

− + +
= + + +

+ +++ + +

, 

bu yerda , , , , ,A B D E M N -noma’lum koeffitsiyentlar. ( 11 −=x  ikki karrali haqiqiy ildiz, ix =3,2  

ikki karrali qoʻshma kompleks ildiz). 

2-qadam. Oxirgi kasrni umumiy majrajga keltirish natijasida  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )11111184 22222222 +++++++++++=− xxNMxxEDxxxBxAxx  (8) 

tenglikka ega boʻlamiz.  

Endi (8)ning ikki tomonidagi koʻphadlarda x ning mos darajalari oldidagi koeffitsiyentlarini 

tenglashtirish natijasida, noma’lum NMEDBA ,,,,, koeffitsiyentlarga nisbatan chiziqli algebraik 

tenglamalar sistemasi hosil boʻladi.  

Hosil boʻladigan sistemani yechishga nisbatan qulayroq usul mavjud boʻlib, u quyidagicha amalga 

oshiriladi: 

(8) tenglikda 1x = −  desak 

4 8 4 ,4 12, 3A A A+ = = = , 

ekanligi kelib chiqadi. Soʻngra, x i=  desak ( )2 1 ,i = −  

( )( ) ( )
2

4 8 1 2 2 2i Di E i Di E i D iE− − = + + = + = − +  

tenglikka kelamiz. Endi ikkita kompleks sonning tengligidan 
4;2;28;24 −===−−=− EDED  

qiymatlarga ega boʻlamiz. 

3-qadam. Endi (8) tenglikning ikkala tomonini differensiallab, soʻngra 1−=x da nolga 

aylanmaydigan hadlarini yozib olamiz: 

( ) ( )222 11488 +++=− xBxxAx      (9) 

tenglikka ega boʻlamiz va 1−=x desak, 

2,48,42416

,43816,4816

==+−=−

+−=−+−=−

BBB

BBA
 

4-qadam. Yuqoridagilarga oʻxshash (8)ni ikki tomonini differensiallab )1(, 2 −== iix  desak, u holda 

nolga aylanmaydiganlarini yozib olamiz. 
22 )1(2)()1)((2)1(88 +++++++=− xxNMxxEDxxDx  

tenglikka ega boʻlamiz. 

Oxirgi tenglikning ikkala tomonida x ni oʻrniga ix =  sonni qoʻysak )4,2( −== ED  natijada M va 

N ni topish uchun  
22 )1(2)()1)(42(2)1(288 ++++−++=− iiNMiiiii  

tenglikka ega boʻlamiz. Bu tenglikdan 

2,48,1,44

,4484,441288

−=−=−==−

−−=+−−−=−

MMNN

MiNiMiNi
 

5-qadam. Qiymatlarni oʻrniga qoʻyamiz  
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( )
( ) ( )

( )

( )
( ) Carctgxx

x

dx

x
x

x

x

dx

x

xd

x

dx

x

xd
x

x

dx
x

x
dx

x

x
dx

x

C

x

dx

x

dx
dx

xx

xx
J

+−+−
+

−
+

−++
+

−=

=








+
+

+

+
−













+
−

+

+
+++

+
−=

=
+

+
−

+

−
+

+
+

+
+

+
=

++

−
=



  



1ln
1

4
1

1
1ln2

1

3

11

1

1
2

1

1

2

1
21ln2

1

3

1

12

)1(

2

1
2

1
2

)1(
3

)1()1(

84

2

222

22

2

2222

2

2222222

2

 

3-eslatma. Rekkurent formuladan foydalansak. 

( )
Carctgx

x

x

x

dx
++

+
=

+ 2

1

12)1( 222 . 

Natijada 

( )
( ) .1ln

2

1

12
4

1

1
1ln2

1

3

)1()1(

84

2

22222

2

Carctgxx

arctgx
x

x

x
x

x
dx

xx

xx
J

+−+−

−







+

+
−

+
−++

+
−=

++

−
=   

Yuqorida berilgan integralni integrallashda 𝑥 ni qiymatlarini tanlash va differensiallash usullaridan 

foydalandik [2, 42-43]. 

4-eslatma. Ratsional kasrlarni sodda kasrlarga yoyib integrallashda koʻp hollarda, murakkab 

hisoblashlar bajarishga toʻgʻri keladi. Ba’zi hollarda integral ostidagi ratsional kasrning shaklini almashtirib, 

oʻzgaruvchilarni almashtirish, boʻlaklab integrallash usullaridan foydalanish berilgan integralni hisoblashni 

yengillashtiradi. 

5. Integralning ratsional qismini ajratishda Ostragradskiy usuli. 

( )
( )xQ

xP
toʻgʻri kasrning majraji karrali kompleks ildizlarga ega boʻlganda, uni integrallashda, murakkab 

hisoblashlar bajarishga toʻgʻri keladi.  

Bunday hollarda, ushbu 
( )
( )

( )
( )

( )
( )

dx
xQ

xP

xQ

xP
dx

xQ

xP
 +=

2

2

1

1       (10) 

Ostragradskiy formulasidan foydalanish qulay boʻladi, bu yerda ( )xQ2
ildizlari ( )xQ koʻphadning 

hamma sodda (bir karrali) ildizlaridan iborat boʻlgan koʻphad ( ) ( ) ( )xQxQxQ 21= , ( )xP1
 va ( )xP2

lar 

noma’lum koeffitsiyentli koʻphadlar boʻlib, ( )
( )xQ

xP

1

1  va ( )
( )xQ

xP

2

2  toʻgʻri kasrlardan iborat. 

Endi ( )xP1
 va ( )xP2

 koʻphadlarni topish uchun ularni noma’lum koeffitsiyentlar yordamida yozib 

olamiz, soʻngra (9)ning ikkala tomonini differensiallaymiz, natijada (9)tenglikka teng kuchli  

( )
( )

( )
( )

( )
( )xQ

xP

xQ

xP

xQ

xP

2

2

1

1 +











=      (11) 

tenglikka ega boʻlamiz. Bu tenglikdan noma’lum koeffitsiyentlar usulidan foydalanib, ( )xP1
 va ( )xP2

larni tarkibidagi noma’lum koeffitsiyentlarni topamiz. Ostragradskiy formulasi, integralning ratsional qismini 

(integrallamasdan) ajratishga imkon beradi, 
( )
( )xQ

xP
toʻgʻri kasrni integrallash masalasi, unga nisbatan osonroq 

integrallanadigan ( )
( )xQ

xP

2

2 toʻgʻri kasrni integrallashga keltiriladi. 

6-misol. Ushbu 

( )
dx

xx

x
J 

++

−
=

22 1

1  integral hisoblansin. 

Yechilshi. ( ) ( ) ( ) ( ) 1,1,1,1)( 2

2

2

1

22 ++=++=++=−= xxxQxxxQxxxQxxP   
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natijaga ega boʻlamiz [2, 45-46], [3, 328-330]. 
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MATERIALLAR QARSHILIGI FANINING VAZIFASI VA YECHIMLARI 
 

Maqolada materiallar qarshiligi fanining muammolarini amaliy yechimlarini izlanishi toʻgʻrisda qisqa 

ma’lumotlar keltirilgan.  

Kalit soʻzlar: mashina, mexanizm, muhandislik inshooti, mustahkamlik, bikrlik, ustuvorlik, 

deformatsiya, kuch, detal, konstruksiya. 

В статье приводятся краткие сведения о результатах практических решений проблем 

предмета сопротивления материалов 

Ключевые слова: машина, механизм, инженерное сооружение, прочность, жесткость, 

устойчивость, деформация, сила, детал, конструкция 

The article provides a brief overview of the search for practical solutions to the problems of the science 

of material resistance. 

Key words: machine, mechanism, engineering structure, strength, virginity, priority, deformation, 

strength, detail, construction. 

 

Kirish. Oʻzbekistonda sodir boʻlayotgan ijtimoiy-iqtisodiy oʻzgarishlar, fan bilan ishlab chiqarish 

integratsiyasining rivojlanishida an’anaviy axborot va oʻqitishning kompyuterli vositalari, global 

masshtabdagi telekommunikatsion tarmoq bilan toʻldirilishi, oʻz navbatida mustaqil ravishda fikrlashni, 

egallagan bilimlarni borliqning qaysi joylarida va qay tarzda qoʻllanishi, axborotlardan savodli va mustaqil 

foydalanishi, ma’lum bir vazifani tadqiq qilish uchun zarur omillarni toʻplashni bilishni, ularni tahlil etish, 

muammolarni yechish gipotezasini ilgari surishni, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni taqozo etadi. 

Hozirgi zamonda fanlarni oʻqitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar tatbiq etilmoqda. 

Pedagogikada oʻqitish jarayonining ikki tomonlama – talaba tomonidan bajariladigan oʻquv faoliyati va 

oʻqituvchining oʻrgatuvchanlik faoliyati yigʻindisidan iborat ekanligi e’tirof etiladi. Bu qoidani amalga 

oshirishning yangi modeli ishlab chiqildi va bu modelni amaliyotga tatbiq etish oʻquv jarayonini 

texnologiyalashtirish bilan uzviy bogʻliq.  

Ta’limni texnologiyalashtirishning asosini ta’lim jarayonini samaradorligini oshirish va ta’lim 

oluvchilarni berilgan sharoitlarda va ajratilgan vaqt ichida loyihalashtirilayotgan oʻquv natijalariga 

erishishlarini kafolatlash maqsadida toʻliq boshqarish gʻoyasi tashkil etadi. Bunday yondashishning mohiyati 

- ta’lim jaryonini tizimlashtirishdan, uni aniq rasmiylashtirilgan va detallari boʻyicha elementlarga boʻlib 

tanlash yordamida maksimal shakllantirishdan iborat.  

Oʻquv jarayonining toʻgʻri qoʻyilishi shu bilan xarakterlanadiki, har qaysi bosqichda talabalar 

oʻrganiladigan materialni tushunib oladilar, oʻquv va malakalarini takomillashtiradilar, birorta yangi narsani 

idrok etadilar. 

Oʻqitish metodikasiga oid. Materiallar qarshiligining kirish qismi fanning muhim boʻlimi hisoblanadi, 

chunki uni oʻrganish fanning maqsad va vazifalarini tushunishda hamda yangi materiallarni oʻzlashtirishda 

katta ahamiyatga ega.  

Fanga kirish biroz murakkab kechadi, koʻp vaqt talab etadi, shuning uchun talabalar koʻpincha uni 

mas’uliyat bilan qabul qilmaydilar, chunki talabalarning fikriga koʻra, asosiy material keyingi darslarda 

yoritiladi. Shuning uchun oʻqituvchi fanga kirishda mexanizm, mashina va muhandislik inshootlarining 

elementlari, ularning turlari va hayotimizdagi ahamiyati toʻgʻrisida ma’lumotlar keltirishi kerak. 

Fanni oʻrganishni uning vazifalarini ta’riflashdan boshlamaslik kerak, chunki bunda fanning vazifalarini 

tushuntirish xato boʻladi va uni tushunib olish qiyinlashadi. Shuning uchun oldin real obyekt va deformatsiya 

tushunchasi, elastik va plastik deformatsiyalar, ularning konstruksiyalarda xavfli holatni keltirib chiqarishini 

misollar bilan tushuntirish, keyin mustahkamlik va bikrlik toʻgʻrisida gapirish kerak.  

Deformatsiya toʻgʻrisidagi tushunchani kiritib, uni mashina-mexanizm va muhandislik inshootlaridagi 

oʻrnini belgilab, mustahkamlikka, bikrlikka hisoblash asoslarining mohiyatini ochish, ularni biror aniq misollar 

bilan tushuntirish mumkin. Deformatsiyalanuvchi jism toʻgʻrisidagi tushuncha talabalarda oldindan bor deb, 

toʻgʻridan-toʻgʻri mustahkamlik va bikrlik toʻgʻrisida ma’lumot berish mumkin. Lekin mavzuni bayon 

qilishning bu usuli ikkita sabab boʻyicha kutilgan samarani bermasligi mumkin: birinchidan, deformatsiya 

tushunchasi talabada bor yoki yoʻqligi toʻgʻrisida toʻliq asos yoʻq; ikkinchidan, plastik deformatsiya 

toʻgʻrisidagi tushunchani keltirmasdan, konstruksiyani yemirilmaydi deb, mustahkamlikni tasavvur etishni 

qiyinlashtiramiz. 

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

172 

а) 

 

b) 

 

1-rasm 

Mavzuni bayon qilinishida samara boʻlishi uchun, uni xususiy holdagi misollar bilan tushuntirish lozim: 

1) balka, bir tomonida sharnirli tayanch va ikkinchi tomonida choʻzilishga ishlovchi sterjen bilan ushlab 

turiladi (1-rasm, a); 2) balka, bir tomonida sharnirli tayanch va ikkinchi tomonida siqilishga ishlovchi sterjen 

bilan ushlab turiladi (1-rasm,b). Ushbu misollarni tahlil qilishda sterjenlarni elastik va plastik deformatsiyalari 

bilan mustahkamlik va bikrlik tushunchalari birga yoritiladi. Masalan, birinchi sterjen choʻzilishi natijasida 

uzilishi va ikkinchi sterjen siqilishida ustuvor yoʻqotishi mumkin. Har ikki variantida ham qoldiq deformatsiya 

hosil boʻlib, balkani bu nuqtasidagi salqilik uning bikrlik shartini qanoatlantirmasligi mumkin yoki sterjenlarni 

mustahkamlik shartlari bajarilmaydi. Bu ikki misolda mustahkamlik, bikrlik tushunchasi bilan bir qatorda 

elastik va plastik deformatsiyalar tushunchasi beriladi. Siqilayotgan sterjen misolida ustuvorlik mohiyati 

ochiladi. 

Ayrim hollarda “mustahkamlikning yetishmasligi” deganda toʻgʻridan-toʻgʻri yemirilish (yorilish) 

tushuniladi. Lekin, plastik deformatsiyani hosil boʻlishi ham yemirilish deb qabul qilinishi mumkin. Ayrim 

amaliy hisoblashlarda mahalliy plastik deformatsiya e’tiborga olinmasligi ruxsat etiladi. Lekin bu holat chekli 

yuk boʻyicha hisoblashda ruxsat etilmaydi. Mustahkamlikni hisoblashning bu usulida, moʻrt yemirilish yoki 

mahalliy plastik deformatsiyaning hosil boʻlishi, konstruksiyaning mustahkamligi ta’minlanmaganligini 

bildiradi.  

Materiallar qarshiligining vazifalari. Barcha tirik organizm kabi inson ham yuklanishlardagi 

konstruksiyalardan ajralmas emas. Tabiat tomonidan mukammallashgan insonning oʻzi mehnat qurollari 

yordamida yoki konstruksiyalarni yaratadi, yoki buzib yoʻqotib tashlaydi. 

Turli konstruksiyalarni yaratishda kam mehnat va material, energiya sarf-xarajatlari asosida 

yemirilmasdan mustahkam boʻlishini ta’minlash lozim. Konstruksiyalarni yemirish ham kam energiya va 

mehnat xarajatlari boʻlishiga intilamiz. Demak, material va konstruksiyalarning mustahkamligi va yemirilishi, 

qandaydir holatda insonga, ya’ni har birimizga taaluqli. 

Muhandislik konstruksiyasining yemirilishi insonning hayotiga xavf tugʻdirishi mumkin, shuning uchun 

konstruksiyani juda aniqlik bilan oʻrganish talab etiladi. Konstruksiyalar toʻgʻrisida fikr yuritganda, nima 

uchun binolar va koʻpriklar qulab tushadi, mashina va samolyotlar boʻlaklarga ajralib parchalanib ketadi degan 

savol tugʻiladi. Konstruksiyalar qanday ishlaydi va nima uchun yemiriladi tushunchalari oʻta muhim va uni 

oʻrganish koʻp vaqtni talab etadi. Konstruksiyalar berilgan yuklanishni koʻtara oladigan darajada mustahkam 

boʻlishi shart, bu barcha konstruksiyalarni takomillashtirish uchun qoʻyiladigan talab. 

Konstruksiyalarni yemirilishi oʻta xavfli holatda sodir boʻlib, ayrim hollarda dramatik koʻrinishda 

boʻlishi mumkin. Ayrim hollarda konstruksiyalarning yemirilishgacha sodir boʻlgan koʻchishi va bikrligi juda 

ahamiyatga ega boʻladi. Agar bino tebransa, pol qimirlab qolsa oʻta xavfli holat yuzaga keladi.  

Konstruksiyalar qanday yemirilishiga oid oddiy misol. Daraxtining shoxiga ikkita gʻishtni ip yordamida 

ketma-ket osib qoʻyamiz. Pastga yoʻnalgan gʻishtni ogʻirlik kuchi miqdor jihatdan oʻzaro teng boʻlgan va 

qarama-qarshi tomonga yoʻnalgan ipning taranglik kuchi bilan muvozanatlashishi kerak. Agar ip yetarli 

darajada mustahkam boʻlsa, u ikkinchi gʻishtning ogʻirligini ham koʻtara oladi. Bunda gʻisht ipni choʻzilishi 

yoki taranglik kuchi evaziga ushlab turiladi. Bunda, agar daraxt shoxining bikrligi yetarli boʻlsa yuk ta’sirida 

oʻzining boshlangʻich toʻgʻri chiziqli vaziyatini saqlaydi. Ikkinchi gʻisht osilishi bilan yukning ogʻirligi ortadi, 

daraxtni shoxi egiladi yoki yorilib tanasidan ajraladi. Daraxt shoxining egilishi ham, yorilishi ham yemirilish 

deyiladi. 

   
2-rasm. Daraxtning yuklanishi va yemirilishi 

Koʻplab konstruksiyalarda, masalan, binolarda yuk ta’siridan siqilish evaziga ushlab turiladi. Shunday 

qilib, ma’lum funksiyani bajarishga moʻljallangan har qanday konstruksiya talab qilingan yukni ushlab turishi 

kerak, ya’ni konstruksiyalar tashqi yuklanish ta’siriga qarshilik koʻrsata olishi kerak. 
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Inshootlar va ularning konstruksiyalarini hisoblashda har qanday muhandis ikkita omilni: inshootga 

ta’sir qiluvchi tashqi kuchlarni va uning ta’siridan inshoot va uning elementlarida hosil boʻladigan ichki 

zoʻriqishlarni aniqlashni bilishi muhim rol oʻynaydi. 

Yangi loyihalanayotgan inshootlarni mustahkamlikka hisoblashdan maqsad, ularni tashqi kuchlarga 

chidamli boʻlishini ta’minlashdan iboratdir. Mustahkam inshoot oʻziga qoʻyilgan yuklarni bemalol koʻtarib 

tura olishi lozim, aks holda, uning mustahkamligi yetarli darajada boʻlmaydi. 

Hozirgi zamon binolari hamda inshootlari oldindan tayyorlangan loyihalar asosida bunyod etilishi hech 

kimga sir emas. Loyihada bino va inshootlarning umumiy oʻlchamlari bilan bir qatorda har bir alohida 

elementning oʻlchamlari ham toʻliq koʻrsatiladi. Konstruksiya elementlarining koʻndalang kesim oʻlchamlari 

aniqlangan zoʻriqishlarning miqdoriga qarab belgilanadi. 

Konstruksiya elementlarining uzunliklari hamda koʻndalang kesim oʻlchamlari elementlarga ta’sir 

etuvchi kuchlar va elementning materialiga bogʻliq holda hisoblash yoʻli bilan aniqlanadi. Hisoblash usullari 

esa materiallar qarshiligi fanida bayon etiladi 

Inshootlarning tashqi yuklar ta’siridan hosil boʻladigan katta koʻchishlarining oldini olish va har xil 

tebranishlar ta’siriga chidamliligini oshirish hamda ulardan moʻtadil foydalanishini ta’minlash maqsadida 

bikrlikka hisoblanadi. Ekspluatatsiya jarayonida inshootda me’yoridan ortiqcha koʻchish, salkilik va ogʻishlar 

roʻy bermasligi uchun ularning bikirligi hisoblash yoʻli bilan tekshiriladi. 

Har qanday sistema ekspluatatsiya jarayonida hosil boʻlgan plastik deformatsiya natijasida 

yuksizlantirilsa, u nafaqat yemirilmasligi, hattoki, oʻzining boshlangʻich oʻlchamlarini ham oʻzgartirmaydi. 

Sistemadagi birorta elementni yemirilishi yoki unda plastik deformatsiyani hosil boʻlishi xavfli yoki 

chegaraviy holat deyiladi. 

Sistemani xavfli holatiga yemirilmasdan qarshilik koʻrsata olish qobiliyati mustahkamlik deyiladi. 

Mashina yoki inshoot qismlarini ishlash jarayoniga koʻra mustahkamlik turlicha boʻlishi mumkin. Masalan: 

koʻp hollarda mustahkamlik – real sharoitda uzoq muddatda elementning geometrik oʻlchami yoki shaklini 

oʻzgartirmasligini ta’minlashga qaratiladi.  

Sistemani deformatsiyasi elastik va mustahkamligi yetarlicha boʻlsa ham u oʻzining vazifasini bajara 

olmasligi mumkin. Masalan, mashinalarni ressorlari, prujinalar. Ressorning egrilik radiusi kichiklashadi, 

prujina esa siqilib (choʻzilib) qoladi. 

Sistema elementlarining elastik deformatsiyasida nuqtalarning ruxsat etilmagan koʻchishlarisiz tashqi 

faktorning ta’siriga qarshilik koʻrsata olish qobiliyati bikrlik deyiladi. 

Ayrim hollarda, tashqi faktorning kritik qiymatida, mustahkamligi ta’minlangan elementdagi kichik 

uygʻonishlar nisbatan katta koʻchishlarni keltirib chiqaradi. Bu hodisa ustuvorlikni yoʻqotish deyiladi. 

Masalan toʻgʻri chiziqli ingichka plankaga qoʻyilgan siquvchi kuch oʻzining kritik qiymatidan 0,1 % ga 

oshirilsa, uning nisbiy koʻchishi siquvchi kuchning kritik qiymatigacha boʻlgan ta’sirida plankaning boʻylama 

koʻchishidan oʻttiz marotaba katta boʻladi.  

Plankaning shakli egrilanadi va u xavfli holatda boʻlishi mumkin.  

Sistema elementlarining toʻgʻri chiziqli shaklini saqlagan holda 

siquvchi kuchga qarshilik koʻrsata olish qobiliyati ustuvorlik deyiladi. 

Materiallar qarshiligi fanining asosiy vaziflariga mashina, mexanizm va muhandislik inshootlarining 

konstruksiyalari, detallari va qismlarini mustahkamlikka, bikrlikka va ustuvorlikka hisoblash va loyihalash 

asoslarini oʻrgatish kiradi. 

Metall konstruksiyalar. Konstruksiyani oʻrganish fanni traditsion sohasidan biri hisoblanadi. Metall 

materiallar oʻzining afzalligiga qaramasdan mustahkamlik ortishi bilan plastik deformatsiyalanishi, 

ishonchliligi pasayadi. Shuning uchun konstruksiyaning ogʻirligi va uning ishonchliligi orasidagi muammoni 

yechish uchun nisbatan kichik mustahkamli qorishmalarni izlash lozim.  

Toʻgʻri tuzilgan kompozitsion tuzilma bunday kamchilikdan holi, undan tashqari materialni shunday 

loyihalash mumkin-ki, bunda materialning mustahkamligi va ishonchliligi oshadi. Konstruksiya, yukni koʻtara 

oladigan turli materialdan tayyorlangan deb qabul qilish mumkin. 

Metallarning ahamiyatidan qat’iy nazar konstruksiyalarni mustahkam qilib tayyorlash uchun 

kuchlanishlar tarqalishini tasavvur qilib bilish lozim. Oʻzining plastiklik xossasi va bir jinsli boʻlgan 

metallardan foydalanish muhandislik ishlarida ijodiy fikrlashga imkon beradi. Koʻplab yuklanadigan 

konstruksiyalar yogʻoch, tosh, charm va matolardan tayyorlangan. 

Metallardan foydalanish mashinasozlikda juda katta oʻzgarishlarga olib keldi, masalan, kesuvchi 

instrumentlarda, himoya buyumlarini tayyorlash. Korabl, karetalar va boshqa sohalarda turli materiallardan 

foydalanishda muhandislardan konstruksiyalarni loyihalashda mustahkamlik va bikrlikka hisoblashni talab 

etdi. Muhandis metall va metall birikmalarini qoʻllashga majbur boʻlib qoladi. Vaqt oʻtishi bilan metallarni 

turli ishlov berish va metall quyish tannarxi qimmat boʻlishidan qat’iy nazar, metall konstruksiyalar, masalan, 
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tishli gʻildiraklar, prujinalar, silindrda harakatlanuvchi porshenlar, metall balkalar va h.k.lar qoʻllaniladi. Bu 

jarayon keng qamrovli boʻlib qoldi.  

а)  

 

e) 

 

f) 

 

b)    d) 

  

3-rasm. Konstruksiyalar: 

a) ferma; b) krivoship polzunli mexanizm; d) 

stropila; e) cher-vyak gʻildiraki; f) tayanch 

Gʻisht, tosh, beton, poʻlot va alyuminiydan tayyorlangan muhandislik konstruksiyalarini rivojlanishi 

muhandislik ishlarini muvaffaqiyatli davom ettirilishiga yordam berdi. Havo bilan toʻldirilgan shinalar yer usti 

transportida sezilarli ixtiro boʻldi, elektrik va elektron qurilmalar ishlashidagi nosozlik koʻpincha mexanik 

yemirilish evaziga sodir boʻladi.  

Deformatsiya. Har qanday mashina yoki muhandislik inshootini loyihalash jarayonida material, shakl 

va oʻlchamlarni tanlashda faqat uni ekspluatatsiya qilish talablarini bajarish uchun emas, balki mustahkamlik, 

bikrlik va ustuvorlik shartlarini ham ta’minlash lozim. Yuqoridagilar asosida deformatsiyaning quyidagi 

xossalarini ta’kidlash mumkin: 

1. Deformatsiyadan keyin jismning shakli uning holati va qoʻyilgan kuchga bogʻlik. 

2. Deformatsiyaning qiymati uchta faktorga bogʻlik: tashqi kuch va temperaturaning qiymati va 

oʻzgarish qonuniyati; jismni oʻlchami va shakli; jism materialining sifati va miqdori. 

Demak, mustahkamlik, bikrlik va ustuvorlikni oʻzgartirish uchun yoki deformatsiya xarakterini yoki 

yuqorida keltirilgan faktorlarni oʻzgartirish lozim.  

Sistemani funksional vazifasiga koʻra mustahkamlikka hisoblashda deformatsiya xarakteri, tashqi 

faktorlar va gabarit oʻlchamlar berilgan boʻladi. Bunday hollarda, mustahkamlikni ta’minlashda sistemani 

tayyorlash uchun yuborilgan material miqdorini oshirish yoki uni yuqori sifatli material bilan almashtirish 

talab etiladi. Lekin, sistemani yengil vaznda tayyorlash uchun metall sarfini iqtisod etish talabini bajarish 

uchun materialdan ratsional foydalanish kerak.  

Bir tomonlama, mustahkamlik, bikrlik va ustuvorlik talablari, ikkinchi tomondan, kam material sarflash 

talablari orasidagi qarama-qarshilik asosida materiallar qarshiligi fanining vazifasi kelib chiqadi va u fan 

sifatida oʻzaro bogʻlik boʻlgan ikkita nazariy va eksperimental yoʻnalishlarda olib boriladi va rivojlanib 

kelmoqda, chunki: 

1. Materiallar qarshiligining asosiy xususiyati shundaki, uning barcha usullari (yechimlari, qonuniyatlari 

) tajribada aniqlangan va tekshirilib oldindan qabul qilingan gipotezalarga asoslanadi. 

2. Koʻplab masalalar taqribiy matematik yechimni ruxsat etadi va uning aniqligi tajribada tekshirilishi 

lozim. 

3. Turli materiallarning elastiklik, plastiklik va mustahkamlik xossalarini belgilovchi mexanik 

xarakteristikalari faqat tajriba usuli bilan oʻrganiladi. 

4. Oʻta mas’ul sistemalar va ularning elementlarini yemiruvchi kuch ( ruxsat etilgan yuk) tajribada 

aniqlanadi. 

Tajriba va nazariyalardan namunalar. 1638-yil Galiley choʻzilishga va egilishga oid 

tajribalarni bajaradi, kuchlanishlar toʻgʻrisidagi birlamchi natijalarni topadi. 

Materiallar qarshiligi masalalarini yechishda konstruksiya 

elementining deformatsiyasi materialning elastiklik xossasida sodir 

boʻladi deb qaraladi. Konstruksiya yuksizlantirilganda deformatsiya 

yoʻqoladi. Yukni prujinaga osamiz, yukga vertikal pastga yoʻnalgan 

ogʻirlik kuchi ta’siridan boshqa kuch ham ta’sir qiladi. Bu kuch vertikal 

yuqoriga yoʻnalgan va ogʻirlik kuchini muvozanatlaydi. Ushbu kuchni elastiklik kuchi 

deyiladi. Prujina choʻziladi va unda elastiklik kuchi hosil boʻladi. Agar elastiklik kuchi ogʻirlik kuchiga 

tenglashsa choʻzilish toʻxtaydi. Elastiklik kuchi jismni deformatsiyalanishida hosil boʻladi. 

Agar deformatsiya yoʻqolsa elastiklik kuchi ham yoʻqoladi. Elastiklik kuchi jismni boshlangʻich 

holatiga qaytarishga intiladi. 
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Robert Guk 1660-yilda kuchlanish -  va nisbiy uzayish -  ni bogʻlovchi qonunni  = Е

, ya’ni kuchlanish nisbiy uzayishga toʻgʻri proporsional ekanligini aniqladi. 

)(

0

dbI

SQ

X 


=  

D.M.Juravskiy dunyo amaliyotida birinchi boʻlib ferma 

elementlaridagi zoʻriqish kuchlarni aniqlash usulini yaratdi. Yogʻochdagi 

siljituvchi kuchlanishlarni oʻrganish asosida 1844-yil koʻndalang egilishda 

urinma kuchlanish formulasini yaratdi. 

Mazkur formula egilishga ishlovchi konstruksiya elementlaridagi urinma kuchlanishni aniqlaydi. 

Maksvell teoremasiga asosan F kuch C nuqtaga qoʻyilganda D 

nuqtaning salqiligi F kuch D nuqtaga qoʻyilanda C nuqtaning salqiligiga 

teng, ya’ni 
EI

Fa
ff CD

4

3

==
 

Mazkur formula egilishda salqilikni hisoblash va balkalar bikrligini 

tekshirishda qoʻllaniladi. 

 

L.Eyler – oʻzgaruvchan kesimli sterjenni boʻylama egilishi, ikki uchi sharnirli bogʻlanishda 

boʻlgan sterjenni ustuvorlik nazariyasini ishlab chiqgan. Natijada mexanik sistemaning ustuvorlik 

nazariyasi yaratildi.  

Kritik kuch 
2

min

2

)( l

EI
FK


=



  va kuchlanish 
2

2






E
K =  

Mashinasozlik, koʻpriksozlik va qurilishda qoʻllaniladi.  

Xulosa. Konstruksiya elementlarining uzunliklari va koʻndalang kesim oʻlchamlari elementlarga ta’sir 

etuvchi kuchlar va elementlarning materialiga bogʻliq holda materiallar qarshiligi fanlarida bayon etilgan 

hisoblash yoʻli bilan aniqlanadi. Yaratilgan har qanday nazariy usullar tajribada sinab koʻriladi va oʻz 

navbatida mavjud konstruksiyalar ustida olib borilgan tadqiqiy tajribalar asosida yangi hisoblash usullari 

yaratiladi.  

Materiallar qarshiligida uchta asosiy qismlarga e’tibor beriladi: 

1) ichki kuchlar, kuchlanishlar, deformatsiya toʻgʻrisidagi tushuncha. 

2) qattiq jism materiallarining asosiy mexanik xossalari – elastiklik, oquvchanlik, surilish va 

relaksatsiya, toliqish va yemirilish, mustahkamlik toʻgʻrisida. 

3) yemirilish va mustahkamlik, deformatsiya va koʻchishlar orasidagi bogʻlanishning matematik ifodasi. 
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INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI DARSLARIDA KOMPYUTER 

MONITORIDAN FOYDALANISH USULLARI 
 

Maqolada umumiy oʻrta ta’lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari darslarida monitor 

va undan foydalanish usullari ishlab chiqilgan. 

Kalit soʻzlar: monitor, elektron nurli trubkali, suyuq kristalli (LCD), plazmali panellar, sensorli 

ekranlar. 

В статье разработаны методы и использования монитора на уроках информатики и 

информационных технологий в средних общеобразовательных школах. 

Ключевые слова: монитор, трубка с электронным светом, жидкокристаллическая (LCD), 

плазменные панели, сенсорные экраны. 

The article elaborates on the methods of monitoring and using in Informatics and Information 

Technology lessons in secondary schools in general. 

Key words: monitor, electronic light tube, liquid crystal (LCD), plasma panels, touch screens. 

 

Kirish. Jamiyatning zamonaviy rivojlanish bosqichi axborot texnologiyalari vositalarining juda tez 

sur’atlarda rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Axborot texnologiyalari odamlarning hayotini yanada mazmunli, 

qulay (komfortli) qilyapti, mehnatning sifati va samaradorligining oʻsishiga imkon yaratyapti, hayotni yangi 

ma’no-mazmun bilan toʻldiryapti. Axborot texnologiyalari shunchalik chuqur darajada kundalik 

turmushimizga kirib bordiki, koʻpchilik odamlar uni oddiy, oʻz atrof muhitining odatiy predmeti sifatida qabul 

qilishadi, ularsiz oʻz hayotini toʻla-toʻkis tasavvur eta olmaydi. Zamonaviy axborot texnologiyalari 

vositalaridan biri monitor hisoblanadi. 

Asosiy qism. Monitor matn va grafik ma’lumotlarni chiqarish uchun qurilma. Monitor kompyuterning 

ish jarayonida vujudga keladigan axborotlarning zarur qismini ekranda yoritib berishni ta’minlaydi. Monitor 

matn yoki grafik holatida ishlaydi. Matn holatida ekran belgi oʻrinlari deb yuritiluvchi alohida qismlarga 

boʻlinadi. Grafik holatda ekran piksel deb ataluvchi nuqtalar toʻplamidan tashkil topadi. Ikkala holatda ham 

belgi yoki pikselning ranglari, fonning rangi, ravshanligi va boshqa parametrlar haqidagi ma’lumotlar 

videoxotirada saqlanadi. Monitordagi piksellarning umumiy miqdori monitorning imkon darajasi, deb ataladi. 

Hozirgi davrda grafik adapteri VGA, SVGA, XGA turda boʻlgan monitorlar keng tarqalgan. 

Monitor (lotincha soʻz boʻlib, “eslatuvchi”, “xabar beruvchi” ma’nolarini anglatadi) kompyuterdagi 

matn, grafik va boshqa turdagi ma’lumotlarni ekranda aks ettirish qurilmasi (1,2,3,4-rasmlar) boʻlib, uning bir 

necha turlari mavjud:  

• elektron nurli trubkali; 

• suyuq kristalli (LCD); 

• plazmali panellar; 

• sensorli ekranlar. 

    
1-rasm. Elektron 

nurli trubkali 

2-rasm. Suyuq 

kristalli 

3-rasm. Plazmali 

panellar 

4-rasm. Sensorli 

ekranlar 

Elektron nurli trubka asosida ishlaydigan monitor (CRT, ENT monitor). Elektron nurli trubka asosidagi 

monitorni ishlash tamoyili oddiy televizor ishlash tamoyilidan ozgina farq qiladi. Bu turdagi monitor elektr 
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nurli trubkadan chiqayotgan elektronlar asosida ishlaydi, elektronlar lominoform bilan qoplangan sloyga ichki 

tomondan urilib, 3 ta asosiy rang (qizil, yashil, koʻk RGB) asosida qolgan ranglarni chiqaradi. 

Hozirgi kunda bu turdagi monitor quyida keltirilgan kamchiliklari sababli, texnika bozorida oʻz oʻrnini 

yoʻqotdi: 

• katta hajmdaligi; 

• ogʻirligi; 

• elektro-magnit nurlanishning kuchliligi; 

• elektr ta’minotni koʻp sarflashi. 

Shunday boʻlsa ham bunday monitor rasm va boshqa obyektlarni aniq va tiniq koʻrsata oladi, shu sababli 

arxitektor, dizayner va shunga oʻxshash kasb egalari CRT monitoridan hali ham foydalanadi. 

Suyuq kristalli monitorlar – LCD displey (Liquid-Crystal Display) deb ataladi. Bu monitor toʻliq suyuq 

kristallardan tashkil topgan. Dastlab bunday texnologiya kalkulyatorlarda, kvars soatlarda qoʻllanib koʻrilgan, 

keyinchalik monitorlarga ham ishlatila boshlangan. Asosi suyuqlik boʻlganligi sababli bu xildagi monitorning 

koʻrish burchagi boʻlib, monitordagi obyektlar har xil burchak ostida har xil namoyon boʻladi. 

Hozirgi kunda bu turdagi monitor axborot texnologiyalari bozorini egallab olgan, bunga sabab: 

• hajmi kichik; 

• yengil; 

• elektro-magnit nurlanishlar kam; 

• elektr toki kam sarflaydi. 

Plazmali monitorlar (PDP - gaz-plazma display panel). Bu tur monitorning asosi gaz bilan toʻldirilgan 

oynali paneldir. Eng asosiysi, katta oʻlchamda mavjud va tasvirlar juda aniq koʻrsatiladi. Bu tur monitorlar 

hali unchalik rivojlanmagan, sababi: 

• qimmat; 

• energi sarfi koʻproq. 

Sensorli ekranlar guruhini alohida ajratib koʻrsatish kerak, chunki ular nafaqat ma’lumotlarni ekranga 

chiqarish, balki ularni kiritish imkonini beradi, ya’ni ular kiritish-chiqarish qurilmalari sinfiga mansubdir. 

Bunday ekranlar kompyuter bilan muloqatning eng oddiy va qisqa yoʻlini ta’minlaydi, chunki sizni qiziqtirgan 

narsani koʻrsatishingiz yetarli boʻladi. Kiritish qurilmasi monitorning oʻziga joylashtirilgan boʻlib, koʻpincha 

axborot-qidiruv tizimlarida qoʻllaniladi. 

Sensorli ekran monitorlari an’anaviy, asosiy monitorlardan va shaxsiy kompyuter tizimlaridan ancha 

ustundir. Qaysi kompyuter bitta iste’molchi uchun ideal ekanligini aniqlash juda qiyin, lekin hech 

boʻlmaganda, sensorli ekranli kompyuterlarning mavjudligi haqida bilib olgach, u bunday monitorlarni taqdim 

etadigan afzalliklar haqida oʻylashni boshlaydi. Bu monitorning asosiy afzalliklari: 

• monitorni ishlatish juda oson; 

• klaviatura oʻrniga ekrandan foydalanish mumkin; 

• kam vaqt sarflanadi; 

• klaviaturani, sichqonchani yoki boshqa jihozlarni sotib olishning hojati yoʻq. 

Sensorli ekranli monitorni ishlatish juda oson. Ba’zi odamlar uchun standart kompyuter tizimini qoʻllash 

juda qiyin vazifa boʻlishi mumkin. Bugungi, zamonaviy, tez oʻzgaruvchan dunyoda odamlar aslida har qanday 

vazifalarni bajarish uchun juda kam vaqtga ega. Sensorli ekranli kompyuterlardan foydalanish, albatta, har 

qanday ishni amalga oshirishni tezlashtiradi va maqsadga tezroq erishishga yordam beradi. 

Monitorlarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: 

1. Monitor ekran hajmi. Monitorlar va televizorlarda ekran oʻlchamlari diagonali dyumlarda (1 

dyum=2,54 sm) oʻlchanadi. Agar bir necha yil oldin 17, 19-dyuymli monitorlar talabga ega boʻlsa, bugungi 

kunda 22-24 dyumli diagonalli monitorlarga talab koʻpaygan. 

2. Katta formatli monitorlar. Soʻnggi paytlarda barcha monitorlar keng formatli (gorizontal va vertikal 

16:10 aspekt nisbati), an’anaviy 4:3 aspekt nisbatli monitorlari deyarli yoʻq boʻlib ketdi. 16:10 aspekt nisbatli 

monitorlarning afzalligi asboblar panelini “yashirish” shart emas (shu bilan foydali maydonni toraytiradi), bir 

nechta oynalarlar sizning ekraningizga osongina mos keladi va uyda filmlarni tomosha qilish kinoga oʻxshash 

boʻladi. 

3. Ekran oʻlchamlari. LCD monitorning butun ekrani kichik nuqtalarga (piksel deb ataladi) boʻlinadi. 

Tabiiyki, har bir nuqtaning kattaligi qanchalik kichik boʻlsa, tasvir shunchalik yaxshi boʻladi. Piksellar sonini 

monitor tomonidan vertikal va gorizontal ravishda koʻrsatiladigan piksel soni. 19 dyumli monitorlar uchun 

1280×960 nuqtadan kam boʻlmasligi kerak, 22 dyum uchun kamida 1600×1050 nuqta, nuqta hajmi 0,3 mmdan 

oshmasligi kerak va nuqta hajmi 0,278 mmdan kam boʻlmasligi kerak. 
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LCD monitorning texnik xususiyatlari tufayli ba’zi piksellar rangni 

oʻzgartira olmaydi, ya’ni har doim qora, oq yoki rangli boʻlishi mumkin. 

Bunday piksellarga “singan piksel” deyiladi.  

4. Monitor aloqa ulagichlari. Monitor kompyuterga raqamli (DVI) 

yoki analog (VGA usuli, D-Sub) usuli orqali ulanishi mumkin. Ikkinchi 

holda, analog signalning konvertatsiyasi maxsus sxemalar yordamida 

amalga oshiriladi. Kompyuter va monitor oʻrtasida raqamli kirish mavjud 

boʻlganda, konvertatsiya qilinmasdan toʻgʻridan-toʻgʻri aloqa amalga 

oshiriladi, rasm tiniqroq boʻladi. Monitorlarda yana bir juda kam 

uchraydigan ulagichga ega, HDMI (yuqori aniqlikdagi multimedia 

interfeysi) - yuqori aniqlikdagi video ma’lumotlarini va koʻp kanalli raqamli audio signallarni uzatish imkonini 

beradi. Ushbu ulagichga ega boʻlgan har qanday zamonaviy video qurilmani osongina monitorga ulashingiz 

mumkin, masalan: oʻyin konsoli, disk pleer. 

5. Yorqinlik va kontrasti. Monitorning yorqinligi monitorning toʻliq oq ekrani tomonidan chiqarilgan 

yorugʻlik miqdorini koʻrsatadi. Kontrast darajasi eng yorqin va eng qorongʻi joylarning yorqinligi nisbati 

sifatida aniqlanadi. Texnik xususiyatlarga kirmasdan, monitor qora rang koʻrsatishi mumkin boʻlgan darajada 

chuqur kontrasti boʻlishi kerak. Eng yaxshi kontrast 700:1 oraligʻida 1000:1 oraligʻida joylashgan. 

Muhokamalar va natijalar. Tajribalar shuni koʻrsatadiki, sanitariya gigiyena talablariga rioya 

etilmasa, kompyuter optik sindromi (CVS — Computer Vision Syndrome), asabiylashish va stressga olib 

keladi. Foydalanuvchiga elektromagnit nurlanish asosiy monitor orqali ta’sir qiladi. Koʻp foydalanuvchilar 

(ba’zi ma’lumotlarga koʻra, 60% gacha) charchoq, tish va koʻz ogʻrigʻi haqida shikoyat qiladi. Quyidagi 

alomatlar qayd etildi: koʻz qizarishi (48,44%), ogʻriq (9,17%), bezovtalik (5,6%), ogʻirlik hissi (3,94%), 

umumiy noqulaylik (10,48%), bosh ogʻrigʻi (9,55%), koʻz qorayishi (2,59%), bosh aylanishi (2,22%), 

ikkilanish (0,16%). Shu bilan birga, vizual tizimda ob’ektiv oʻzgarishlar kuzatildi: koʻrish keskinligining 

pasayishi (34,2%), binokulyar koʻrish (49,42%), stereoziya (46,8%).  

Bularning oldini olish hamda kompyuterda ishlash davomida salomatligingizga zarar yetmasligi uchun 

quyidagi talablarga rioya qilishingiz va ularni esdan chiqarmasligingiz kerak: 

1) kompyuter stolidan 20 sm uzoqlikda oʻtiring; 

2) koʻzingiz kompyuter ekranidan 50–60 sm uzoqlikda boʻlsin, har 20–30 daqiqadan soʻng koʻzga dam 

berib turish va kompyuterda ishlash kuniga 180 daqiqadan oshmasligi zarur; 

3) yelka va qoʻl tirsagi orasidagi burchak 90–120° ni tashkil qilsin; 

4) kompyuter oldida oʻtirganingizda gavdangizni tik tuting; 

5) oyoq kaftingiz polga toʻlaligicha tegib tursin; 

6) qoʻl kaftingizni va barmoqlaringizni erkin tuting; 

7) qoʻlingizni tanangizga yaqin masofada ushlang; 

8) tizza osti burchagi 90° ni tashkil qilsin. 

Sinf xonasidagi oʻrtacha havo harorati +22°C, nisbiy namlik – 46%, atmosfera bosimi – 750 mmHg 

boʻlishi kerak. Chang miqdori – ish joyining 10 mg/m dan oshmasligi, maksimal zarracha hajmi – 2 mikrondan 

oshmasligi kerak. Xonada mikroiqlimni saqlash uchun issiq va sovuq mavsumda shamollatish va isitish kerak. 

Issiq mavsumda xonada shamollatish uy konditsionerlari tomonidan amalga oshiriladi. Uskunaning toʻliq yuki 

bilan sinfdagi havo harorati + 25°S dan oshmasligi kerak. sovuq havoda xona radiatorlarning batareyalari bilan 

isitiladi. Qish mavsumida sinf xonasidagi havo harorati + 19 °s dan past boʻlmasligi kerak. 

Monitorga yaqin ovozli kolonka va uzluksiz quvvat manbalarini oʻrnatish tavsiya etilmaydi, chunki bu 

qurilmalar tasvir sifatini buzadi. Murakkab holatlarda, bu tasvirning sezilarli darajada titrayotgani bilan 

namoyon boʻladi.  

Koʻzlar – bu atrofingizdagi dunyoni toʻliq oʻrganish va his qilish, goʻzallikka qoyil qolish va zamonaviy 

texnologiyalardan zavq olish imkonini beruvchi koʻrish organi. Yerning aksariyat aholisi va ayniqsa, bolalar 

oʻz nuqtai nazariga ega boʻlib, unga e’tibor bermaydilar. Koʻrish muammolarini keltirib chiqaradigan asosiy 

omillar nafaqat irsiy kasalliklar va tugʻma patologiyalarni, balki sezilarli darajada zamonaviy texnologiyalar 

davrida gadjetlar, kompyuterlar maktab oʻquvchilarini hayratga soladi va ular dam olishni unutib qoʻyishadi. 

Kompyuter oldida notoʻgʻri oʻtirish umurtqa pogʻonangizda ogʻriqlar paydo boʻlishiga hamda tez 

toliqishingizga sababchi boʻladi. Kompyuterdan foydalanishda sogʻligʻingizga zarar yetmasligi uchun koʻz 

mashqlari va harakat mashqlarini bajarib turish kerak.  

Koʻz uchun mashqlar 
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Bir necha soniya davomida mahkam yopib 

turing 

 
Bir daqiqa davomida koʻzlaringizni 

koʻzingizni yopib oching 

 
Yuqoriga, pastga, oʻngga, chapga 2 marta 

qarang 

 
Doira ichida oldinga va orqaga aylantiring 

 
Koʻzlarni 3 soniya davomida yopib turing 

 
Koʻzlaringizni oching va ishlashni davom 

ettiring 

Maktab oʻquvchilari uchun ushbu mashqni kuniga kamida 2-3 marta takrorlash kerak. Muntazam 

mashgʻulotlar oʻquvchiga koʻrish organidan kuchlanish va charchoqni bartaraf etish, qon aylanishini 

yaxshilash va mushaklarni kuchaytirishga yordam beradi. Barcha mashqni oʻtirgan joyida qulay sharoitda 

amalga oshiriladi. 

Xulosa. Kompyuterda uzoq vaqt ishlash turli oqibatlarga olib kelmasligi uchun oʻz ish joyi va ish 

rejimini tashkil etish boʻyicha murakkab boʻlmagan tavsiyalarni bajarish yetarli boʻladi. Har soatda qisqa 

tanaffus qilish tanaffus paytida qoʻl barmoqlari uchun bir necha mashqlarni bajarish zarur. Umumiy oʻrta 

ta’lim maktablari oʻquvchilari ushbu qoidalarga rioya etilsa, kompyuter monitoridan foydalanganda 

sogʻligʻiga zarar yetmaydi. 
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Buxoro davlat universiteti 

axborot texnologiyalari  

kafedrasi oʻqituvchisi 

 

OʻQITISHDA RAQAMLI OʻYINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI 
 

Bir sohani rivojlantirish uchun ilmiy yondashuv kerak. Buning uchun xodimlarning bilim va 

dunyoqarashini oshirish zarur. Bu esa oʻqitishda yangicha yondashuvlarni ilgari surish, oʻqitishda 

innovatsion texnologiyalardan foydalanishni taqozo etadi. Ushbu maqola maktab fanlarini oʻqitish, 

oʻquvchilar tafakkurini rivojlantirishda raqamli (kompyuter va mobil) oʻyinlarning ahamiyati haqida 

ma’lumot beradi. Fanlarni oʻqitishda yuzaga keladigan muammolar, ularni bartaraf etishda oʻyinlarning 

roliga alohida e’tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada oʻqitishda raqamli oʻyinlardan foydalanish samarasi 

tasvirlangan.  

Kalit soʻzlar: oʻyin, raqamli oʻyin, kompyuter oʻyinlari, ta’lim, texnologiya, oʻyin texnologiyasi, 

innovatsion texnologiya. 

Для разработки месторождения необходим научный подход. Для этого необходимо повышать 

знания и кругозор сотрудников. Это требует разработки новых подходов к обучению, использования 

инновационных технологий в обучении. В данной статье представлена информация о значении 

цифровых игр (компьютерных и мобильных) в преподавании школьных предметов, развитии 

мышления учащихся. Особое внимание уделяется проблемам преподавания естественных наук и роли 

игр в их решении. В статье также описаны эффекты использования цифровых игр в обучении. 

Ключевые слова: игра, цифровая игра, компьютерные игры, образование, технология, игровая 

технология, инновационная технология. 

A scientific approach is required to develop the field. To do this, it is necessary to increase the 

knowledge and outlook of employees. This requires the development of new approaches to teaching, the use of 

innovative technologies in teaching. This article provides information on the importance of digital games 

(computer and mobile) in teaching school subjects, developing students’ thinking. Particular attention is paid 

to the problems of teaching natural sciences and the role of games in their solution. The article also describes 

the effects of using digital games in teaching. 

Keywords: game, digital game, computer games, education, technology, game technology, innovative 

technology. 

 

Kirish. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, zamonaviy innovatsiyalar barcha sohalar va odamlar 

hayotiga shiddat bilan kirib kelmoqda. Shunday ekan, yoshlarni yuksak ma’naviyatli, teran tafakkurli, uzoqni 

koʻra oladigan insonlar boʻlib voyaga yetishi uchun ularga yuksak saviyada zamonaviy bilim va ta’lim berish 

oldimizda turgan dolzarb vazifalardan biridir. 

Yangi zamonaviy bilimlarni yoshlarga yetkazish, ularning bilim saviyasini innovatsion usullar 

yordamida yuksak bosqichga koʻtarishda oʻqituvchidan katta mahorat va mashaqqatli mehnat talab etiladi. 

Oʻqituvchi fanlarni oʻqitishda zamonaviy usullardan foydalanib oʻqitmas ekan, bugungi oʻquvchilarni 

boshqara olmaydi. Oʻquvchilarni bir xilda bilimli qilish bir muncha qiyin masala. Buning sababi maktablarda 

oʻquvchilar sonining koʻpligi, ularga ajratilgan vaqtning nomutanosibligi kabi kamchiliklarning 

mavjudligidadir. 

Asosiy qism. Maktablarda darslar asosan bir xilda, ananaviy tarzda olib boriladi. Shu bilan birga, 

talabalarning oʻzlashtirish darajasini qanday aniqlash mumkinligi noaniqligicha qolmoqda. Buning natijasida 

oʻquvchilarning oʻzlashtirish darajasi, bilimlari orasida tafovutlar yuzaga keladi. Natijada keying beriladigan 

bilimlar oʻquvchilarning oʻzlashtirish darajasiga mos kelmay, ularni ta’limga boʻlgan qiziqishlarini 

susayishiga olib keladi. 

Oʻquvchilarni darsga qiziqishini oshirish uchun: Nima qilish kerak? Qanday qilish kerak? Qachon qilish 

kerak? kabi savollarga javob izlash zarur. Bu kabi savollarga javob berish uchun oʻquvchilarning darslarga 
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boʻlgan qiziqishini susayishiga olib keladigan omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish chora-tadbirlarini 

ishlab chiqish lozim. 

Oʻquvchilarning oʻqishi va qiziqishlarini susayishiga olib keluvchi omillar: 

- mohir pedagoglarning yetishmasligi; 

- yetarli bilim ololmaslik; 

- oʻz bilimlarini koʻrsata ololmaslik; 

- bajargan ishlarini natijasini ololmaslik; 

- yetarli darajada ragʻbat, bilimga yarasha baho qoʻyilmasligi; 

- boʻshliqlarni toʻldirish uchun sharoit yoʻqligi; 

- oʻquv muhitning beqarorligi (oilaviy muhitning ta’siri); 

- motivatsiya yetishmasligi; 

- oʻquv qurollarining yetishmasligi; 

- axborot kommunikatsiya vositalarning yetishmasligi; 

- yetarli metodikaning yoʻqligi; va boshqalar. 

Oʻquvchilar fanlarni yaxshi oʻzlashtirishi, yetarli bilimga ega boʻlishlari uchun axborot kommunikatsiya 

texnologiyalari vositalarini ishlata bilishi, ulardan darslarda samarali foydalana olishlari lozim. Shuningdek, 

oʻquvchilardan global kompyuter tarmoqlarida ishlashni oʻrganishi, foydali ma’lumotlarni olishlari va undan 

ijodiy fikrlashni rivojlantrishda foydalanish usullarini egallashi talab etiladi. 

Jamiyatning axborotlashuvi ta’lim tizimida uzluksiz innovatsiyalarni taqozo etadi. Shuning uchun 

oʻquvchilarni sinxron tarzda oʻqitish kerak. Ta’limda yangi axborot kommunikatsiya vositalarini joriy etish, 

yangi zamonaviy metodlardan foydalanib oʻqitish joiz. Dars mashgʻulotida kerakli natijalarga erishish uchun 

qanday metodlardan foydalanish kerak? Bu borada dunyoning koʻplab tadqiqotchilari innovatsiyalarni 

ta’limda qoʻllash boʻyicha tadqiqotlar olib borishgan. Ularda “innovatsiyalar”, “interfaol usullar”, 

“innovatsion texnologiyalar” boʻyicha yaxshi ma’lumotlar bor, ammo ta’lim muassasalarida axborot 

texnologiyalarini oʻqitish samaradorligini oshirish boʻyicha aniq tavsiyalar mavjud emas. Shunday ekan, 

yuqori malakaga erishish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samarali usullarini ishlab 

chiqish, xususan, zamonaviy axborot texnologiyalarida pedagogik innovatsiyalardan foydalanishni oʻrganish 

asosiy maqsaddir. Innovatsiyalarni oʻquv jarayoniga tatbiq etish quyidagi vazifalarni hal qilishni talab qiladi: 

- oʻquv fanining aniq maqsadini aniqlash; 

- fanning hajmi va mazmunini belgilash; 

- zarur ta’lim texnologiyalarini ishlab chiqish va tavsiya etish; 

- fanning moddiy-texnik ta’minotini yaratish; 

- oʻquvchilarning xususiyatlarini oʻrganish; 

- oʻqituvchilar malakasini oshirish va dars mashgʻulotini loyihalash. 

Yuqoridagi vazifalar ichida eng muhimi, bu oʻquv jarayonini tashkil etish uchun eng maqbul boʻlgan 

ta’lim texnologiyalarini ishlab chiqishdir. Bu maqsadga erishishning eng toʻgʻri yoʻli darsni loyihalashda 

yaxlit oʻqitish texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan darsning turli bosqichlarida samarali foydalanish 

imkoniyatlarini izlashdir. Maktab ta’limi, xususan, boshlangʻich ta’lim fanlarini oʻqitishda shaxsga 

yoʻnaltirilgan ta’limning quyidagi usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir: oʻyinli texnologiyalar; 

muammoli oʻqitish; kompyuterlashtirilgan ta’lim; modulli oʻqitish va boshqalar. 

Ushbu maqolada oʻyin texnologiyasiga e’tibor qaratiladi. 

Oʻquvchining sinfi, fan turi, dars turi, dars mavzusi, dars maqsadi va mazmuniga qarab oʻyin 

texnologiyalari darsning turli bosqichlarida qoʻllanilishi mumkin. Maktab oʻquvchilarining yosh 

xususiyatlarini hisobga olgan holda tabiiy fanlarni oʻqitishda samarali boʻlgan bir qator oʻyin texnologiyalari 

ishlab chiqilgan. Mutaxassislarning fikricha, inson faoliyatining asosiy turlari uch shaklda shakllanadi: 

mehnat, oʻyin va oʻqish. Ularning barchasi bir-biriga bogʻlangan. Maktab oʻquv 

materiallari asosida bolalarning aqliy faoliyatini shakllantirish qonuniyatlari oʻyin 

faoliyatiga singdirilganligi qayd etilgan. 

Baʼzi adabiy manbalarda oʻyin bolalarning bilim olishiga salbiy taʼsir 

koʻrsatadi, deb taʼkidlaydi. Aslida, bunday emas.  

Darsning didaktik talablariga mos keladigan oʻyinlarni tanlash va ulardan 

toʻgʻri foydalanish, oʻquvchining bilim olishiga ijobiy ta’sir koʻrsatadi. 

Ta’lim jarayonida oʻyinlardan foydalanish bolalarga sichqoncha va klaviaturadan toʻgʻri foydalanishni 

oʻrgatadi. Qiziqarli va hayajonli oʻyinlar kompyuter va raqamli savodxonlikni oshiradi. Oʻquvchilar oʻyin 

orqali muammolarni hal qilish, analitik fikrlash, hamkorlik va ijodkorlik kabi asosiy koʻnikmalarga ega 

boʻladilar, muloqot koʻnikmalari yaxshilaydi, etika va mas’uliyatni hissini oshiradi. Talabalarga raqamli 

dunyoga koʻnikish imkonini beruvchi oʻyinlarning asosiy afzalligi shundaki, oʻrganish intuitivdir. Ta’limda 
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oʻyinlardan foydalanish oʻquvchilarning oʻziga ishonchini qozonish va texnologiyadan oʻz manfaati uchun 

foydalanishni oʻrganish imkonini beradi. Oʻyinni oʻzlashtirgan oʻquvchi har qanday oʻyinning raqamli 

toʻsiqlarini tezda tushunadi va muammolarni hal qilishga harakat qiladi. 

Oʻquvchilar uchun oʻyinlar oʻqitish uslubidan koʻra koʻproq oʻyin-kulgiga oʻxshaydi, vaholangki 

oʻyinlar qoidalar, maqsadlar va raqobatni belgilaydi, natijada muvaffaqiyat hissini uygʻotadigan va ta’lim 

maqsadlariga javob beradigan interfaol tajribalar paydo boʻladi. Oʻyinda yaxshi harakat qilgan oʻyinchi 

mukofotlanadi va shu bilan oʻyinchini muayyan harakatlarni tanlash orqali maqsadga erishish yoʻlida ishlashga 

oʻrgatadi. Oʻyinga asoslangan ta’lim oʻquvchilarni real hayotdagi oʻrganish tajribasi haqida fikr yuritishga 

undaydi. Oʻyin orqali oʻrganish oʻquvchilarning faolligini oshiradi va bu sinfdagi umumiy motivatsiyani 

oshiradi. 

Oʻqitishda kompyuter oʻyinlaridan foydalanishning koʻplab afzalliklari bor. Oʻyinlar oʻrganishning 

an’anaviy shakllariga qaraganda ancha qiziqarli ekanligi aniqlangan. Oʻyinlar nafaqat oʻquvchilarning bilish 

qobiliyatini rivojlantiradi, balki bilish faolligini ham oshiradi. Oʻyinlarda ma’lumot va oʻrganish orqali 

oʻyinlar bir necha bosqichda ma’lum hajmdagi ma’lumotlarni taqdim etadi. Oʻyin metakognitsiyani, ya’ni 

mustaqil fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi. Kuchli metokognition akademik koʻnikmalarni rivojlantirishga 

yordam beradi va oʻqituvchiga oʻquvchilarning kuchli va zaif tomonlarini oʻrganishga yordam beradi, bu esa 

akademik samaradorligini oshirishga olib keladi. 

Darsda oʻyin jarayonida oʻquvchilarning bilimlari yanada mustahkamlanadi. Darsning pozitivligi 

oshgani sayin uning mazmuni ham oshib boradi. Oʻyinlar xotira va fikrlash kabi kognitiv funksiyalarni 

yaxshilaydi va miya faoliyati bilan bogʻliq muammolarni hal qiladi. Oʻyin uchun zarur boʻlgan qaror qabul 

qilish jarayonlari oʻquvchilarga oddiy qarorlardan tortib murakkab strategiyalargacha boʻlgan kognitiv 

mashqlarni taqdim etadi. 

Oʻyinlarda yaxshi natijalarga erishgan oʻquvchilar muammolarni ishonchli hal qila oladilar, tanqidiy 

fikrlashda ustunlik qiladilar va qiyinchiliklarga dosh bera oladilar. Oʻyinlar xotirani kitob oʻqishdan koʻra 

yaxshiroq mustahkamlaydi, bu ijodkorlik va qaror qabul qilish koʻnikmalarini yaxshilaydi, kognitiv 

rivojlanishni ragʻbatlantiradi va individual oʻrganishni osonlashtiradi. 

Oʻyin asosida oʻqitish oʻquvchilarga bir-biri bilan hamkorlik qilish, muloqot qilish, oʻzaro muloqot qilish 

va jamoada ishlash imkoniyatini taklif qilish orqali oʻqitishda muhim rol oʻynaydi. Strategiyaga asoslangan 

oʻyinlar miyaning ishini yaxshilaydi, bolalarni yangi narsalarni oʻrganishga ilhomlantiradi, koʻnikmalarini 

rivojlantiradi va mavzuni oʻrganish uchun hissiy aloqani oʻrnatadi. Oʻyin oʻynagandan soʻng, darhol fikr-

mulohazalarni qabul qilish xususiyati ishlashni ijobiy tomonga qanday yaxshilash haqida tushuncha beradi. 

Ta’lim maqsadlarini oʻquv dasturi bilan birlashtirish oʻquv jarayoniga mutlaqo yangi shakl beradi. 

Oʻquvchini aqliy rivojlantirishga yordam beruvchi oʻyinlarni ikki guruhga ajratish mumkin: ananaviy 

oyinlar va raqamli oyinlar. 

Raqamli oʻyinlarga kompyuter va mobil oʻyinlar kiradi. 

Kompyuter va mobil oʻyinlar kabi raqamli oʻyinlar bugungi kunda barcha oʻquvchilarning sevimli 

mashgʻulotiga aylandi. Bugungi kunda ta’limda koʻplab kompyuter va mobil oʻyinlardan foydalaniladi. Bu 

oʻyinlar oʻzining dizayni, keng qamrovliligi, ruhiyatga ta’sir oʻtkaza olishi tadqiqotchilar tomonidan asoslab 

berilgan. 

Muhokamalar va natijalar. Adabiyotda kompyuter va mobil oʻyinlarning oʻquvchilar tarbiyasiga ta’siri 

turlicha izohlanadi. Bundan tashqari, ta’limda raqamli oʻyinlardan foydalanish 

quyidagilarga olib keladi: 

Xotirani oshiradi. 

Oʻquvchi mavzuga oid oʻyinlarni oʻynaydi va undagi ma’lumotlarni 

(obyektlarni) eslab qoladi. Oʻyin davomida oldingi (xotira) ma’lumotlarga asoslanib 

oʻyinni davom ettiradi. Oʻyinlar asosan oʻquvchiga xotiradan foydalanishga xizmat 

qiladi. Shunday qilib, oʻyinlar oʻquvchilarni ilgari koʻrgan, eshitgan ma’lumotlarni 

eslab qolishga va ular asosida ishlashga oʻrgatadi.  

Strategik fikrlashga oʻrgatadi. 

Koʻpgina oʻyinlar oʻquvchini hisoblashga, mantiqiy fikrlashga, barcha oʻyin 

vaziyatlarida toʻgʻri foydalanishga, oʻyinda oldinga siljishga va yuqori natijalarga 

erishishga oʻrgatadi. Shuningdek, oʻyinlar oʻquvchilarga oʻz tasavvurlari ustida 

ishlashga, muammolarni mustaqil hal qilishga 

imkon beradi. Oʻyinlar har bir vaziyatga strategik 

yondashuvni qoʻllagan holda vaziyatni mustaqil 

boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat 

qiladi. 
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Qoʻl va koʻzni muvofiqlashtiradi. 

Aksariyat oʻyinlar klaviatura, sichqoncha yoki sensorli ekran yordamida boshqarish uchun moʻljallangan. 

Oʻquvchini ekrandagi oʻyin holatiga qarab nazorat qilishni va bir vaqtning oʻzida muayyan vazifani bajarish 

uchun e’tiborni jamlashga oʻrgatadi. 

Motivatsiyani oshiradi. 

Asosan, oʻyinlarda har bir bosqichdan soʻng ragʻbatlantirish elementlari 

mavjud. Bu oʻquvchiga oʻyin oʻynash uchun umumiy motivatsiyani beradi. 

Oʻquvchilarni oʻyin qoidalariga e’tiborl qaratib, har bir bosqichni toʻgʻri 

bajarishga va keying bosqichga oʻtishga undaydi. Bir soʻz bilan aytganda, 

oʻquvchilarni oʻqishga boʻlgan ishtiyoqini oshiradi va oʻyin oʻynash orqali bilim 

olshga oʻrgatadi. 

Jamoada ishlashni oʻrgatadi. 

Jamoa boʻlib oʻynashga moʻljallangan oʻyinlarda 

oʻquvchilar ma’lum guruhlarga boʻlinib oʻynaydi. 

Darslarda guruh boʻlib oʻyin oʻynash oʻquvchilarni 

hamkorlik qilishga oʻrgatadi. Guruh oʻyinlarida oʻquvchi 

guruhning har bir a’zosiga e’tiborli boʻladi. Oʻyin 

davomida oʻz jamoasiga yordam beradi. Bu oʻyinlar 

oʻquvchilarning jamiyatda ishlashi va oʻz-oʻzini boshqarish 

koʻnikmalarini rivojlantirishiga yordam beradi.  

Raqobatlashishni oʻrgatadi. 

Oʻyinlar jamoa oldida oʻynaganda, oʻquvchi boshqa oʻyinchilarni raqib sifatida koʻradi. Oʻyinchilar bir-

birlari bilan oʻynaganda, ular raqibidan oʻzib ketishga harakat qiladi. Oʻyinlar oʻquvchilarni tengdoshlaridan 

orqaga qolmaslikka, raqobatlashishga oʻrgatadi.  

 
Depressiyaning oldini oladi. 

Dars davomida oʻquvchilar nazorat qilinadi, ularga turli topshiriq va 

savollar beriladi. Ba’zi bir oʻquvchilar topshiriqlarni oʻz vaqtida bajara 

olmaydilar. Natijada depressiya (ruhiy tushkunlik) boʻlishi mumkin. Bu esa 

oʻquvchining oʻquv muhitiga salbiy munosabatda boʻlishiga olib kelishi 

mumkin. Oʻquvchilarning bilim darajasini oʻzlashtirish va aniqlash, darslarni 

mustahkamlash bosqichlarida oʻyinlardan foydalanish oʻrganishga ijobiy 

munosabatda boʻlishga olib keladi. Oʻquvchilar depressiyasini oldini oladi. 

Diqqatni oshiradi. 

Oʻyinlar oʻquvchilardan oʻyin tafsilotlariga e’tibor berishni talab qiladi. 

Oʻyinlar rang-barang va tezkor boʻlishi mumkinligi sababli, oʻyin davomida talaba 

hushyor va diqqatli boʻlishi kerak. Oʻyin davomida aql-zakovat oʻquvchilarni sinfda 

nima oʻrgatilayotgani va sinfda nima sodir boʻlayotganiga e’tibor berishga oʻrgatadi. 

Yangi bilim beradi: 

Har bir oʻyin ma’lum miqdorda bilim beradi. Har xil turdagi oʻyinlarni 

oʻynash orqali oʻquvchi ulardan turli bilim oladi. Darsda qancha turli xil oʻyinlardan foydalanilsa, oʻquvchilar 

shunchalik yangi bilimlarga ega boʻladilar. 

 
Xatolardan toʻgʻri xulosa chaqarishni oʻrgatadi. 
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Oʻquvchi yangi oʻyin oʻynaganda, u muqarrar ravishda oʻyinni bilmaydi, xato qiladi, taxmin qiladi. 

Ammo, oʻquvchi oʻyinni tez oʻrganadi, undagi ma’lumotlarni yaxshi oʻzlashtiradi. Keyingi urinishlarda u 

qilgan xatolarini takrorlamaslikka harakat qiladi. 

Kompyuter va mobil oʻyinlar oʻrganishda ijobiy didaktik ta’sir koʻrsatishi va ta’lim sifatini yaxshilash 

uchun bir qator talablarni hisobga olish kerak: 

- oʻyinlar vaqtni tejaydigan va muayyan ta’lim muammolarini hal qilishga qaratilgan boʻlishi kerak; 

- oʻquvchining yoshi va darajasiga mos boʻlishi kerak; 

- boshqarish mumkin boʻlishi kerak, ya’ni, oʻyin nazoratdan chiqib ketmasligi kerak; 

- ishtirokchilarni ragʻbatlantirishi va ularning faol ishtirokini ragʻbatlantirishi kerak; 

- bilimga eltuvchi va oʻquvchini ergashtiruvchi boʻlishi kerak; 

- kerakli oʻrinda foydalanish va qoʻllash uchun shart-sharoitlar yaratilishi kerak. 

Ta’lim jarayonida quyidagi raqamli oʻyinlarni joriy etish maqsadga muvofiq: 

- oʻquvchiga yangi bilim beruvchi; 

- oʻtilganlarni mustahkamlovchi; 

- oʻquvcilarni nazorat qiluvchi; 

- xotirani kuchaytiruvchi; 

- motivatsiya beruvchi; 

- nazorat qiluvchi; 

- baholavchi; 

- individual va jamoa boʻlib ishlashga moʻljallangan boʻlishi lozim. 

Oʻyinning eng muhim maqsadi - koʻnikmalar, zarur xususiyatlar, fazilatlar, qobiliyat va odatlarni 

rivojlantirishdir. Oʻyindan oʻqitish usuli sifatida foydalanish darsda qulay sharoit yaratishga, oʻquvchilarning 

oʻz-oʻzini anglashi, oʻz fikrini erkin ifoda etishi, oʻqishga qiziqishi ortishiga olib keladi. Oʻyinlar 

oʻquvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi, mustaqil ishlashga, mustaqil qaror qabul qilishga oʻrgatadi. 

Oʻyinlar - oʻquvchining zehnini oshiradi, xotirasini mustahkamlaydi, ularni oʻrgatadi va ragʻbatlantiradi. 

Oʻyinlar oʻquvchilarni bir-biriga yaqinlashtirish orqali ular oʻrtasidagi muhitni yaxshilaydi.  

Oʻyinda natija emas, balki oʻyin harakatlari bilan bogʻliq boʻlgan tajribalar jarayoni muhimroqdir. Oʻyin 

boshqa oʻqitish usullaridan materialning koʻzga tashlanmaydigan koʻrinishda taqdim etilishi va bilim olishga 

turtki berishi bilan ham farq qiladi. 

Har qanday oʻquv intizomi, agar oʻqituvchi oʻyin uslubini oʻzlashtirgan boʻlsa, ularni muntazam 

mashgʻulotga aylantirsa, intensiv oʻyin shakliga aylanishi mumkin. Oʻyinlar koʻplab maktab oʻqituvchilari 

tomonidan amalda qoʻllaniladi. Shunday qilib, ushbu oʻyin oʻquvchilarning bilimga boʻlgan qiziqishini 

oshirishga, bilimlarni yanada yorqinroq shaklda va qulayroq sharoitda taqdim etish, qoʻllash va 

mustahkamlash imkonini beradi. Shu ma’noda oʻyinlarni oʻquvchilarni oʻqitish va tarbiyalashning samarali 

usuli sifatida koʻrish mumkin. 
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FOTONIKA VA NANOFOTONIKA TUSHUNCHALARI HAQIDA 
 

Ushbu maqolada universitetlarning fizika fakultetlari talabalariga moʻljallangan boʻlib, umumiy fizika 

kursining optika boʻlimiga tegishli yangi ilmiy yoʻnalishlar hisoblangan fotonika va nanofotonika haqida 

tushunchalar beriladi. Bundan tashqari fotonika fanining boʻlimi - nanofotonika toʻgʻrisida yangi 

ma’lumotlar keltirilgan. Hozirgi kunda foton qurilmalarini miniatyurizasiyalash va ularni murakkab 

tizimlarga integratsiyalashda foydalanilayotgan foton kristallari haqida tushuncha berilgan. 

Kalit soʻzlar: fotonika, nanofotonika, foton, fizika, optika, super kompyuterlar, foton kristallar, optik 

qurilma.  

Данная статья рассчитанана студентов физических факультетов университетов. В статье 

даётся краткое представление о новых научных направлениях фотоники и нанофотоники. 

Приводятся новые сведения о нанофтонике как раздела фотоники. Представлены также основные 

понятия о фотонных кристаллах, использующихся в настоящее времяв миниатюризации фотонных 

устройств и интеграции их в сложные системы. 

Ключевые слова: фотоника, нанофотоника, фотон, физика, оптика, суперкомпьютеры, 

фотонные кристаллы, оптическое устройство. 

This article is intended for students of physics departments of universities. The article provides a brief 

overview of the new scientific directions of photonics and nanophotonics. New information about nanophtonics 

as a branch of photonics is presented. Also presented are the basic concepts of photonic crystals currently 

used in the miniaturization of photonic devices and their integration into complex systems. 

Key words: photonics, nanophotonics, photon, physics, optics, supercomputers, photon crystals, optical 

device. 

 

Universitetlarning fizika fakultetlarida talabalarga oʻqitilayotgan umumiy fizika kursining “optika” 

boʻlimi dasturida juda tez rivojlanayotgan yangi zamonaviy foton qurilmalarini yaratish texnologiyalarining 

asosi hisoblangan fotonika va nanofotonika haqidagi tushunchalar oʻz oʻrnini egallamagan. Fizika 

yoʻnalishidagi hozirgi zamon mutaxassislari hech boʻlmaganda bu tushunchalar bilan tanish boʻlishlari shart. 

Shuni hisobga olgan holda bu maqolada bu tushunchalar haqida qisqacha ma’lumot berishni lozim topdik.  

Fotonika-vikipediyada berilgan ta’rifga koʻra, optik signallar bilan ishlashning fundamental va amaliy 

aspektlari bilan ish koʻradigan va ular bazasida turli funksional vazifalarni bajara oladigan qurilmalarni 

yaratish bilan shugʻullanadigan fandir.  

 Fotonikani elektronikaning analogi deb hisoblash mumkin.Chunki elektronika elektronlar bilan ish 

koʻrsa, fotonika elektromagnit maydoni kvanti-fotonlar bilan shugʻullanadi. Fotonika optik diapazondagi 

signallarni qayta ishlash texnologiyalarini yaratadi vaular yordamida foton qurilmalarini 

miniatyurizasiyalashga imkon tugʻdiradi. Bu esa birinchi navbatda energiya tejamkorligiga olib keladi. 

Shunday qilib, fotonika fani optik, elektrooptik va optoelektron qurilmalarni yaratish va ulardan har tur 

sohalarda foydalanishni oʻz ichiga oladi. Fotonika fanining asosiy yoʻnalish sohalari sifatida nurtolaoptikasi, 

integral va nochiziqli optika, yarimoʻtkazgich lazerlar, optoelektron qurilmalar,yuqori tezlikda ishlaydigan 

elektron qurilmalarni keltirish mumkin. 

Nanofotonika - fotonika fanining boʻlimi boʻlib, fotonlar va nanometr masshtabidagi obyektlar 

orasidagi oʻzaro ta’sir natijasida sodir boʻlayotgan fizik jarayonlarni oʻrganadi. 

Nanofotonikaning maqsadi - eng yangi optik xususiyatlarga ega va oʻlchamlari 1-100 nm orasida 

boʻlgan nanomateriallarni ishlab chiqish va ular asosida zamonaviy foton qurilmalarini yaratishdan iborat. 
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Axborotni uzatish va qayta ishlashda fotonlardan foydalanish foton aloqa kanallarining tezkorligi va 

shovqinlarga (pomexa) bardoshligi tufayli juda katta ustunlikka egadir. Nanofoton qurilmalari juda koʻp optik 

sistemalarni miniatyurizatsiyalash masalasini hal qila oladi. Oʻlchamlari 100 nm va undan kam boʻlgan 

strukturalardan foydalaniladigan qurilmalar nanofoton qurilmalari deb yuritiladi. Nanofoton qurilmalar 

elektron qurilmalarga qaraganda katta afzallikga ega boʻlishi bilan bir qatorda issiqlik ajralib chiqishi 

kamaytirish va elektr energiyasini tejashga imkon beradi. 

Izolyatorda joylashgan kremniy kristall plastinlaridan nanofotonikada foydalanish imkoniyati juda katta 

ahamiyatga egadir (kremniy elektronika texnologiyasi). Bunday materiallar asosida yaratilgan foton 

qurilmalarini mavjud kristallardagi sistemalarga osongina integratsiya qilinadi va tezda ishlab chiqarishga 

joriy qilish mumkin boʻladi. 

Hozirga vaqtda optik qurilmalarni yarimoʻtkazgich elektronikasining standart materiallari asosida 

tayyorlash mumkin. Shunday qilib, nanofotonika asosan elektron va foton komponentlar birikuvi natijasida 

rivojlanmoqda (masalan, foton integral sxemalar [1]). 

Hozirgi kunda foton qurilmalarini miniatyurizatsiyalash va ularni murakkab tizimlarga 

integratsiyalashda foton kristallaridan foydalanish oʻta dolbzarb ilmiy yoʻnalish hisoblanadi. 

Foton kristallar sun’iy davriy nanostrukturalar boʻlib, shunday shakllanganki, elektromagnit 

toʻlqinlarining ba’zi bir chastotalari (yoki chastotalar diapazoni) unda barcha yoʻnalishlarda umuman 

tarqalmaydi. Masalan, planar foton kristallar asosida miniatyur va juda effektiv nanorezonatorni yaratish 

mumkin. Bunday nanorezontorlarjuda kichik hajmlarda, uzoq vaqt davomida katta quvvatga ega boʻlgan 

elektromagnit maydonlarini lokalizasiya(toʻplash) qilish imkoniga ega. Bundan tashqari, bu nanorezonaterlar 

yorugʻlikni havoda ham toʻplay oladi(konsentratsiyalashtiradi). Bunday qurilmalar nanometr masshtabida 

yorugʻlik bilan moddaning oʻzaro ta’sir jarayonlarini oʻrganish uchun instrument hisoblanadi. 

Hozirgi kunda nanooʻlchamdagi optik rezonatorlarni yaratish va ularning xususiyatlarini tadqiq etish 

nanofotonika rivojlanishining eng dolzarb yoʻnalishi boʻlib, juda katta amaliy va ilmiy ahamiyat kasb etadi. 

Masalan, yangi tipdagi biodatchiklarni yaratishda foton qurilmalaridan foydalalanish juda katta istiqbolga 

egadir. 

IBM kompaniyasining e’lon qilishiga koʻra, uning mutaxassislari tomonidan CPU (central processing 

unit – markaziy qayta ishlash qurilmasi yoki protsessor) yadrolari orasida axbarotni uzatishning yangi usuli 

ishlab chiqilgan. Kremniy nanofotonikasi (silicon nanophotonics) deb atalgan bu texnologiyada axbarotni 

uzatishda elektr energiyasi oʻrnida yorugʻlik impulslari ishlatiladi. Bunda tezlik yuz marta oshadi va 

foydalanadigan energiya esa oʻn marta kamayadi. Ushbu texnologiya amaliyotga tadbiq qilinganda hozirgi 

noutbuklar oʻlchamidagi superkompyuterlar yaratilishi imkoni tugʻilar edi. 
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KIMYO FANINI OʻQITISHDA MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGILYALARINING 

AHAMIYATI 
 

Maqolada umumta’lim oʻrta maktablarda kimyo fanini oʻqitishda muammoli ta’lim 

texnologilyalarining ahamiyati hamda dars jarayonida “Muammo” texnologiyasi, “Assesment texnikasi”, va 

“FSMU” metodlaridan foydalangan holda oʻquvchilarning ijodiy qobiliyatni oʻstirish, ijodiy izlanish, 

muayyan farazlarni ilgari surish, natijalarni asoslash, ma’lum xulosalarga kelish kabi koʻnikma va 

malakalarni shakllantirishga qaratilgan muhim ta’limiy va tarbiyaviy ahamiyat kasb etishi koʻrsatilgan.  

Kalit soʻzlar: muammoli ta’lim, muammoli vaziyat, muammoli darslar, muammo texnologiyasi, 

“Assesment texnikasi” va “FSMU”metodlari, simptom, amaliy koʻnikma 

В статье показаны значение технологии проблемного обучения при проведении уроков химии в 

общеобразовательных средних школах, а также обучающая и воспитательная роль технологии 

«Проблема», методов “техника Assesment” и “FSMU” в процессе уроков для развития творческой 

способности учеников, формирования таких квалификаций и навыков, как творческое исследование, 

выдвигать определенные предположения, обосновать результаты, делать заключения. 

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, проблемный урок, технология 

“Проблема”, методы “техника Assesment” и “FSMU”, симптом, практические навыки. 

The article discusses the importance of problem-based learning technologies in teaching chemistry in 

secondary schools and the development of skills such as “Problem” technology, “Assessment techniques”, 

and “FSMU” in the classroom. important educational and pedagogical value. 

Key words: problem learning, problem situation, problem lessons, problem technology, “Assessment 

techniques” and “FSMU” methods, symptoms, practical skills. 

 

Kirish. Milliy oʻzligimizni anglash, yuksak ma’naviyatimiz, uning shakllanishiga sabab boʻlgan 

omillarni oʻquvchi-yoshlar ongiga singdirib borishda kimyo fani imkoniyatlaridan foydalanish muhim 

ahamiyat kasb etadi. Shu ma’noda bugungi kunda kimyo fanini zamon talablari darajasida oʻqitish, dars sifati 

va samaradorligini yanada oshirish, oʻquvchilar qalbida fanga boʻlgan qiziqishini uygʻotish har bir fan 

oʻqituvchisi oldida turgan muhim vazifalardan biridir.  

Hozirgi kun talablaridan kelib chiqqan holda oʻquvchilar uchun mavzularga doir amaliy mashgʻulotlar, 

kundalik turmushda kislotalar, ishqorlar, soʻndirilmagan ohak, mineral oʻgʻitlar, mikroelementlarning 

organizmga ahamiyati va ta’sirini, organik moddalar, dorivor moddalardan foydalanishni koʻnikmalari, 

darsdan tashqari toʻgarak mashgʻulotlarini yanada jonlantirish zarurdir. Kimyo fanini oʻqitishda 

qoʻllaniladigan metodlar, usullar va vositalarni dars mavzulariga mos ravishda tanlay olish, fanning 

xususiyatlaridan kelib chiqqan holda har birini amaliyotga tatbiq etish, oʻquvchilar tomonidan oʻzlashtirilishi 

qiyin boʻlgan mavzularni ularning ongiga singdirish maqsadida dars jarayonida ilgʻor pedagogik 

texnologiyalardan foydalanish talab etmoqda.  

Mamlakatimizda kimyo va biologiya fanlarini rivojlantirish, ushbu yoʻnalishlarda ta’lim sifati va ilm-

fan natijadorligini oshirish maqsadida 2020-yil 12-avgustda Prezident Shavkat Mirziyoyev “Kimyo va 

biologiya yoʻnalishlarida uzluksiz ta’lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari 

toʻgʻrisida”gi Qarorini qabul qildi. Qarorda ta’kidlaganidek, “Umumta’lim maktablaridagi kimyo va biologiya 

fanlarini oʻqitish sifati bugungi davr talablariga javob bermasligini, oʻqitish metodologiyasi va 
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laboratoriyalar ma’nan eskirganligini, oʻqituvchilarning mehnatini munosib ragʻbatlantirish mexanizmlari 

joriy qilinmaganligini alohida qayd etish zarur”.  

Asosiy qism. Oʻqituvchi yuqoridagi talablarni amalga oshirish uchun oʻquvchilarga kimyo fanidan 

bilim berish jarayonida darslarni muammoli ta’lim texnologiyalarni qoʻllagan holda yondashishni taqozo etadi.  

Oʻquv jarayoni oʻqish va bilish faoliyatiga oʻzgartirishning imkoniyatlaridan biri muammoli oʻqitish 

texnologiyasini tatbiq etishdan iborat. Chunki muammoli oʻqitish jarayonida oʻqituvchilar ham, oʻquvchilar 

ham oʻzlarining intellektual, jismoniy, ma’naviy imkoniyatlarini oʻquv va amaliy muammolarni yechish uchun 

doim sinovdan oʻtkazadilar. Bu jarayonda hosil boʻlgan koʻnikma va malakalar axborot jamiyati sharoitlarida 

yashash uchun zarur sifatlarni shakllantirishga olib keladi. Inson tafakkuri muammoli vaziyatlarni yaratish, 

muammoni qoʻyish va uni yechishdek noyob qobiliyatga ega boʻlganligi sababli insoniyat tomonidan ilmiy-

texnikaviy kashfiyotlar amalga oshirilgan. Pedagogik tafakkurni oʻquv jarayonida muammolarni yechishga 

yoʻnaltirish, ya’ni ta’lim jarayoniga muammoli oʻqitishni joriy etish oʻquvchilarga tayyor bilimlarni 

oʻzlashtirishdan asta-sekin mustaqil faoliyatga oʻtish imkoniyatini beradi. 

Muammoli vaziyatni oʻquv mashgʻulotlarining barchasida shakllantirish mumkin. Uni dars jarayonida 

qancha koʻp shakllantirish oʻqituvchiga bogʻliq. Muammoli vaziyatning ahamiyati shundaki, u oʻquvchilar 

diqqatini bir joyga (muammoga) qaratadi va oʻquvchilarning izlanishiga, fikrlashga oʻrgatadi. 

Oʻqitish jarayoniga muammoli darslarni qoʻllash uchun oʻqituvchi quyidagilarni hal qilishi 

kerak: 

- oʻquv dasturi boʻyicha qaysi mavzularni muammoli dars shaklida oʻtish mumkinligini; 

- mavzu matnidagi masalalar boʻyicha muammoli vaziyatni keltirib chiqaradigan savollar va 

topshiriqlarni aniqlashda didaktikaning ketma-ketlik, izchillik tamoyillariga amal qilish; 

- oʻquvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va boshqarishni ta’minlaydigan vosita va usullarni 

aniqlash, ulardan oʻz oʻrnida va samarali foydalanish yoʻllarni belgilash zarur. 

Muammoli vaziyatlarning bir qancha turlari bor. Dars jarayonida muammoli vaziyatlarni yaratish 

oʻqituvchining mahoratiga, bilimi va pedagogik vaziyatlarni toʻgʻri baholay olish malakasiga bogʻliq. 

Muammoli darslarda oʻquvchining faoliyati, eng avvalo, mavzu mazmunidan kelib chiqqan holda, 

oʻquv muammolarini aniqlash, muammoli vaziyatlarni yaratish, oʻquvchilar oldiga oʻquv muammolarini 

yuqori ilmiy va uslubiy saviyada qoʻyish, darsda mazkur oʻquv muammolaridan samarali foydalanishga 

erishish, oʻquvchilar faoliyatini muammolarni hal etishga yoʻnaltirishdan iborat. 

Quyida kimyo darslarida qoʻllash mumkin boʻlgan muammoli ta’lim texnologiyalardan namunalarni 

havola etiladi. 

Muhokamalar va natijalar. Umumta’lim maktabarda 7-sinf kimyo fanidan 3 chorak 38 – darsda “Suv 

havzalarini ifloslanishdan saqlash choralari. Suvni tozalash usullari. Suv tarkibining ifloslanishi” 

mavzusini “Muammo” texnologiyasini qoʻllash mumkin. 

“Muammo” texnologiyasi 

Texnologiyaning maqsadi: oʻquvchilarga oʻquv predmetining mavzusidan kelib chiqqan turli 

muammoli masala yoki vaziyatlarning yechimini toʻgʻri topishlariga oʻrgatish, ularda muammoni yechishning 

ba’zi usullari bilan tanishtirish va muammoni yechishda mos uslublarni toʻgʻri tanlashga oʻrgatish, muammoni 

kelib chiqish sabablarini va muammoni yechishdagi xatti-harakatlarni toʻgʻri aniqlashga oʻrgatish. 

Mashgʻulotning oʻtkazish tartibi: 

- oʻqituvchi oʻquvchilarni guruhlarga ajratib, ularni mos oʻrinlarga joylashtirgandan soʻng, mashgʻulotni 

oʻtkazish tartib-qoidalarini va talablarini tushuntiradi, ya’ni u mashgʻulotni bosqichli boʻlishini va har bir 

bosqich oʻquvchilarni maksimum diqqat-e’tibor talab qilishini, mashgʻulot davomida ular yakka, guruh va 

jamoa boʻlib ishlashlarini aytadi. Bunday kayfiyat oʻquvchilarga berilgan topshiriqlarni bajarishga tayyor 

boʻlishlariga yordam beradi va qiziqish uygʻotadi. Mashgʻulot oʻtkazish tartib-qoidalari va talablari 

tushuntirilgach, mashgʻulot boshlanadi. 

- oʻquvchlar tomonidan mashgʻulot uchun tayyorlangan kino lavhani diqqat bilan tomosha qilib, unda 

yoritilgan muammoni aniqlashga harakat qilish, xotirada saqlab qolish yoki daftarlariga belgilab qoʻyish (agar 

kinofilm koʻrsatishning imkoniyati boʻlmasa, u holda oʻqituvchi oʻquv pretmetining mavzusi boʻyicha plakat, 

rasm, afisha yoki biror muammo bayon qilingan matn, kitobdagi oʻquv materialidan foydalanishi mumkin); 

- har bir guruh a’zolari tomonidan ushbu lavhadan (rasm, matn, hayotiy voqeadan) birgalikda aniqlangan 

muammolarni vatman yoki A-4 formatdagi qogʻozga flomaster bilan yozib chiqadi; 

- berilgan vaqt tugagach, tayyorlangan ishni guruh vakili tomonidan oʻqib eshittiriladi; 
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- oʻqituvchi guruhlar tomonidan tanlangan va muammolar yozilgan 

qogʻozlarni almashtirgan holda guruhlarga tarqatiladi; 

- tarqatilgan qogʻozlarda guruhlar tomonidan yozilgan 

muammolardan har bir guruh a’zosi oʻzini qiziqtirgan muammoni birini 

tanlab oladi; 

- oʻqituvchi tomonidan tarqatilgan quyidagi chizmaga har bir guruh 

a’zosi tanlab olgan muammosini yozib, mustaqil ravishda tahlil etadi. 

 

Masalan: 

Muammoning turi Muammoning kelib chiqish 

sabablari 

Muammoni yechish yoʻllari va sizning 

harakatlaringiz 

Toza ichimlik 

suvining tanqisligi. 

1. Suvning sun’iy ifloslanish 

manbalari. 

2. Suvni tabiat ham ifloslamoqdi. 

1. Tabiat va suvni saqlashga oid tadbirlar 

oʻtkazish. 

2. Atrofdagi ariq, kanal, soy suvini toza 

saqlash choralarini topish. 

 

- yakka tartibdagi faoliyat tugagandan soʻng har bir oʻquvchi bajargan tahliliy ishini barchaga oʻqib 

eshittiradi; 

- muammolar va ularning yechimi boʻyicha jamoaviy fikr almashinadi; 

- himoyadan soʻng oʻqituvchi mashgʻulotga yakun yasaydi. 

Kichik guruhlarga qiziqarli ishlari ushun minnatdorchilik bildiradi va uyga vazifa beradi. Bunday 

texnologiya bilan oʻtkazilgan mashgʻulot natijasida oʻquvchilar qaysidir muammoni yechishdan avval uning 

sababini aniqlanishi kerakligini, keyin esa ularga zarur boʻlgan uslub va usullarni tanlashi hamda oʻz 

harakatlarini aniq belgilab olishlari kerakligini bilib oladilar.  

Suv mavzusiga tegishli boʻlgan ma’lumotlar oʻtib boʻlgach oʻquvchilarning bilimini baholahda 

“Assisment” texnikasidan foydalanish. 

“Assesment” texnikasi 

Assesment (ingl. –assessment – baho) oʻz-oʻzini taqdimot qilish, ma’lum bir sinovdan oʻtish deb 

belgilanadi. 

Assesment texnikasi usulidan bir dars oʻzida dars boshlanishida oʻtgan mavzuni takrorlash, 

mustahkamlash yoki yangi mavzu boʻyicha oʻquvchilarning dastlabki bilimlari, qanday tushunchalarni 

egallaganliklari va shu darsning oxirida esa bugungi mavzudan nimalarni bilib olganliklarini aniqlash uchun 

yoki birinchi darsda oʻquv predmeti boʻyicha oʻquvchilar qanday bilim, koʻnikmalarga ega ekanliklarini 

aniqlashda foydalanish mumkin. 

TEST 

Oʻtilgan mavzu (boʻlim, bob) boʻyicha 1 – 2 ta test 

beriladi. 

MUAMMOLI VAZIYAT 

Oʻtilgan mavzu asosida aniq hayotiy vaziyat, 

hodisaga asoslangan muammo beriladi, oʻquvchi 

boʻlajak mutaxassis sifatida uning toʻgʻri yechimini 

topishi kerak. 

SIMPTOM 

Oʻtilgan mavzu boʻyicha ilmiy-nazariy fikrlar, 

gʻoyalar, ta’riflar tugallamagan fikr asosida beriladi, 

masalan,... Ta’rif bering,... fikrni bayon qiling va b. 

AMALIY KOʻNIKMA 

Oʻtilgan mavzu mazmunini hayotda ish faoliyatida 

qoʻlladagi koʻnikmalarga tegishli topshiriq beriladi, 

masalan,... chizing,.... hisoblang,.... toping, 

solishtiring. 

Misol 

TEST 

Gazlarning suvda eruvchanligi quyidagi qaysi 

hollarda ortadi? 

A) harorat ortganda 

B) bosim ortganda 

C) aralashtirib turilganda 

D) harorat pasayganda 

MUAMMOLI VAZIYAT 

Bugungi kunda Orol dengizining qurishi natijasida 

ichimlik suvining tarkibida tuzning miqdori keskin 

oshib bormoqda. Yuzaga kelgan muammoga siz 

qanday yechim topgan boʻlar edingiz? 

SIMPTOM 

1) Eruvchanlik deb ….  

2) Nima sababdan okean va dengiz suvlarida 

kemalar chomasligini ilmiy jihatdan asoslab bering. 

AMALIY KOʻNIKMA 

Ichimlik suvni tayyorlash sxemasini tushuntirib 

bering. 
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Mazkur sinfda kimyo fanidan suv mavzusidan soʻng 4 soatga moʻljallangan “Eritmalar” mavzusi 

oʻtiladi. Eritmalar mavzusi boʻyicha muammoli ta’lim texnologiyalardan, “FSMU” – metodini qoʻllash 

mumkin 

FSMU metodi munozarali masallarni hal etish hamda oʻquv jarayonining bahs-munozarali oʻtkazishda 

qoʻllaniladi, chunki bu texnologiya oʻquvchilarni oʻz fikrini himoya qilishga, erkin fikrlash, oʻz fikrini 

boshqalarga oʻtkazishga, ochiq holda bahslashishga hamda shu bilan birga bahslashish madaniyatini oʻrgatadi. 

Ushbu texnologiyaning maqsadi, oʻquvchilarga tarqatilgan oddiy qogʻozga oʻz fikrlarini aniq va qisqa 

holatda ifoda etib, fikrini tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi fikrlarni bayon etishga oʻrgatishdan iborat. 

Bu texnologiya yangi mavzuni chuqur oʻrganishdan avval oʻquvchilarning fikrlash faoliyatini jadallashtirish 

hamda kengaytirish uchun xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, oʻtilgan mavzuni mustahkamlash, yaxshi 

oʻzlashtirish, umumlashtirish hamda oʻquvchilrni shu mavzu boʻyicha tasavvurlarini yozma shaklida, dalil va 

isbotlar bilan ifodalashga undaydi. Bu esa oʻquvchilarga oʻz bilimlari, tushunchalari va tasavvurlari darajasini 

aniqlashga yordam beradi. Izoh: ma’ruza matnini yaxshi bilgan, yaxshi oʻzlashtirgan bilimli va aql-idrokli 

oʻquvchilargina bu texnologiyani ilmiy jihatdan toʻgʻri ishlay oladilar. FSMU texnologiyasi bunga toʻliq javob 

beradi: 

F – fikringizni bayon eting; 

S – fikringiz bayoniga sabab koʻrsating; 

M – koʻrsatgan sababingizni isbotlovchi misol keltiring; 

U – fikringizni umumlashtiring. 

Mavjud bilimlarni puxta oʻzlashtirishda oʻquvchilarning fikrlash, tafakkur yuritish layoqatlariga egalik 

qilishlari muhim ahamiyatga ega. Ushbu metod oʻquvchilarda tezkor fiklash koʻnikmalarini rivojlantirish, 

ularning tafakkur darajalariga koʻra fikr bayon eta olish, fikrlarini bayoniga sabab koʻrsata olish, koʻrsatgan 

sabablariga isbotlovchi dalil keltira olish va fikrini umumlashtirish kabi qobiliyatlarini shakllantiradi. Masalan, 

F: Eritma erigan va erituvchi moddalardan tashkil topgan. 

S: Eritma hosil boʻlishi uchin erituvchida erigan modda erigan 

boʻlishi kerak. 

M: Ayni haroratda eruvchi moddadan ortiqcha erita olmaydigan eritma – 

toʻyingan, ayni haroratda toʻyingan eritmada mavjud erigan moddadan kam 

miqdorda boʻlsa toʻyinmagan, erigan modda miqdori juda oz boʻlsa, 

suyultirilgan yoki erigan modda miqdori yetarlicha yuqori boʻlsa, 

konsentrlangan eritma hosil boʻladi. 

U: Demak, eritma erituvchi, erigan modda va ularning oʻzaro ta’sirlashuv 

mahsulotlaridan iborat bir jinsli sistemadir. 

Demak, umumta’lim maktabarda kimyo ta’limining barcha bosqichlarida muammoli ta’lim 

texnologiyalardan unumli foydalanib dars oʻtish mobaynida oʻquvchilarning kimyo fanidan puxta va keng 

bilim va koʻnikmalar olishlarida hamda oʻquvchilarning ijodiy qobiliyatni oʻstirish kabi muhim ta’lim-

tarbiyaviy ahamiyat kasb etishi mumkin. Shu bilan bir qatorda yuzaga kelgan muammolarni ijodiy yondashgan 

holda mustaqil faoliyatlarini tashkil qilish darsning sifatini oshirishga xizmat qiladi.  
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UGLEROD MOLEKULALARINING TOPOLOGIK XOSSALARINI FANLARARO 

BOGʻLIQLIK VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QOʻLLASH ASOSIDA TATQIQ 

ETISH METODIKASI 
 

Maqolada kimyoviy element molekulasini fanlararo bogʻliqlik va axborot texnologiyalarini qoʻllash 

asosida tadqiq etish metodikasi qaralgan. Antrasen molekulasi misolida molekuladagi uglerod atomlari 

umumiy sonini, toʻliq uglerod-uglerod bogʻlanishlari sonini va molekuladagi halqalar sonini aniqlash 

algoritmi va kompyuter dasturi tuzilgan. Fanlararo bogʻliqlikni axborot texnologiyalarini qoʻllash asosida 

oʻqitish ta’lim jarayoni sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qilish koʻrsatilgan. 

Kalit soʻzlar: fanlararo bogʻliqlik, axborot texnologiyalari, kimyoviy element, molekula, atom, uglerod, 

uglerod atomlari soni, uglerod-uglerod aloqalari soni, molekuladagi halqalar soni. 

В статье рассматриваются исследование молекулы химического элемента на основе 

применения межпредметных связей и информационных технологий. На примере молекулы Антрацен 

составлен алгоритм и компьютерная программа позволяющие определить общее число атомов 

углерода, полное число углерод-углерод связей и число колец в молекулы. Показано, что изучение 

межпредметных связей на основе информационных технологий служит повышению качеству и 

эффективности учебного процесса. 

Ключевые слова: межпредметные связи, информационные технологии, химический элемент, 

молекула, атом, углерод, число атомов углерода, число углерод-углерод связей, число колец в молекулы.  

The article deals with the study of a molecule of a chemical element based on the use of intersubject 

communications and information technologies. Using the Anthracene molecule as an example, an algorithm 

and a computer program have been compiled to determine the total number of carbon atoms, the total number 

of carbon-carbon bonds and the number of rings in the molecule. It is shown that the study of interdisciplinary 

connections on the basis of information technology serves to improve the quality and efficiency of the 

educational process. 

Key words: intersubject communications, information technology, chemical element, molecule, atom, 

carbon, number of carbon atoms, number of carbon-carbon bonds, number of rings in a molecule. 

 

Kirish. Boshqa fanlar sohasida boʻlgani kabi kimyo fanini talabalarga fanlararo bogʻliqlikni qamrab 

olgan holda oʻrgatishda zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish keng imkoniyatlar 

eshigini ochib beradi. Hozirda ilmiy yangiliklar ikki yoki undan ortiq fanlar kesimi doirasida yaxshi natijalar 

bermoqda va innovatsion ahamiyat kasb etib, tegishli sohadagi ishlab chiqarish korxonalariga tatbiq etish 

imkoniyatlarini bermoqda. 

Bu borada Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi PQ-4805-son “Kimyo va 

biologiya yoʻnalishlarida uzluksiz ta’lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari 

toʻgʻrisida”gi Qarorida [1] mamlakatimizda kimyo va biologiya fanlarini rivojlantirish, ushbu yoʻnalishlarda 

ta’lim sifati va ilm-fan natijadorligini oshirish “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyot yili” Davlat dasturining 

ustuvor vazifalari qatorida belgilangan. Mazkur qarorda “Umumta’lim maktablaridagi kimyo va biologiya 

fanlarini oʻqitish sifati bugungi davr talablariga javob bermasligini, oʻqitish metodologiyasi va laboratoriyalar 

ma’nan eskirganligini, oʻqituvchilarning mehnatini munosib ragʻbatlantirish mexanizmlari joriy 

qilinmaganligini alohida qayd etib oʻtilgan. Shuningdek, oʻrta maxsus, professional, oliy ta’lim, ilmiy-tadqiqot 

muassasalari hamda sohadagi ishlab chiqarish korxonalari oʻrtasida kadrlar tayyorlash va ilm-fan natijalaridan 

foydalanish borasida uzviy bogʻliqlik, samarali muloqot va hamkorlik yoʻlga qoʻyilmagan”ligi toʻgʻrisidagi 

e’tirozli fikrlar bildirilgan. 

Ushbu qaror [1]da kimyo va biologiya fanlari boʻyicha ta’lim sifatini tubdan oshirish, umumta’lim 

maktablarida ushbu fanlarni oʻqitishning mutlaqo yangi tizimini joriy etish, ta’lim muassasalarini zamonaviy 

laboratoriyalar, darsliklar va boshqa oʻquv jihozlari bilan ta’minlash, ushbu yoʻnalishlarga malakali 

oʻqituvchi-murabbiylarni jalb etish, kadrlar tayyorlash va ilm-fan natijalaridan foydalanishda ta’lim, ilm-fan 

va ishlab chiqarish sohalari oʻrtasida oʻzaro yaqin muloqot va hamkorlikni yoʻlga qoʻyish maqsadida bir qator 

vazifalar belgilangan. Ushbu vazifalar doirasida oliy ta’lim muassasalarida kimyo va biologiya yoʻnalishlarida 

samarali oʻquv jarayonini tashkil etish; oliy ta’lim muassasalari kafedralariga biriktirilgan tayanch 

ixtisoslashtirilgan maktablar va ixtisoslashtirilgan maktablarda oʻquv jarayonini samarali tashkil etish, 
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professor-oʻqituvchilarni va iqtidorli talabalarni ta’lim jarayoniga jalb etish, mahorat darslari, toʻgaraklar va 

yozgi maktablar tashkil etish; 2020/2021-oʻquv yilida umumiy oʻrta ta’lim muassasalarida kimyo va biologiya 

fanlariga qiziqishi boʻlgan oʻquvchilar uchun tajriba-sinov sifatida joriy etilayotgan tabiiy fanlar 

yoʻnalishidagi variativ (oʻzgaruvchan) oʻquv rejalarini bosqichma-bosqich oʻquv jarayonida foydalanishni 

yoʻlga qoʻyish, shuningdek, oʻquvchilarning amaliy koʻnikmalarini shakllantirish maqsadida tabiiy fanlar 

oʻquv dasturlarida amaliy mashgʻulotlarning ulushini koʻpaytirish choralarini koʻrish; oʻquv jarayonida 

zamonviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish nazarda tutilgan. 

Oliy ta’lim muassasalarida tabiiy fanlar yoʻnalishida tahsil olayotgan talabalarning fanlararo 

bogʻliqlikni oʻrganish boʻyicha kasbiy kompetentligini shakllantirishda axborot texnologiyalarini qoʻllash 

ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ammo, talabalarga fanlararo bogʻliqlikni 

oʻrgatish bir qator qiyinchilikga taqaladi. Ularning ayrimlarini keltirib oʻtamiz: 

bir fan oʻqituvchisining ikkinchi bir fan toʻgʻrisida toʻliq tasavvurga ega boʻlmasligi, ya’ni fanlararo 

bogʻliqlikni chuqur anglamasligi; 

talabalarga fanlararo bogʻliqlikni dars mobaynida namoyish etishning vaqt nuqtayi nazaridan tanqisligi; 

fanlararo bogʻliqlikni oʻrganishga oid oʻquv materialining keng qamrovliligi; 

dars jarayonida fanlararo bogʻliqlikni yaxlit va loʻnda qilib koʻrsatish imkoniyati chegaralanganligi va 

boshqalar. 

Ushbu maqolada ta’kidlangan qiyinchiliklarni bartaraf etishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan 

foydalanish yaxshi samara berishi koʻrsatilgan. Shu maqsadda kimyo fanida uglevodorod molekulalarining 

topologik xossalarini axborot texnologiyalarini qoʻllash asosida tadqiq etish orqali molekuladagi uglerodlar 

sonini, uglerod-uglerod aloqalari sonini hamda molekuladagi xalqalar sonini aniqlash metodikasi keltirilgan. 

Qoʻyilgan masalani hal etish quyidagi fanlar orasidagi fanlararo bogʻliqli oʻrganish bilan bevosita bogʻliq deb 

hisoblash mumkin. 

Ushbu bogʻliqlik 1-rasmda keltirilgan. 

 
1-rasm. Uglerod molekulasining topologik xossalarini tadqiq etishda fanlararo bogʻliqlik 

sxemasi 

Fanlararo bogʻliqlikni axborot texnologiyalari asosida oʻrganishda kimyo fani oʻqituvchisi keltirilgan 

barcha fanlar boʻyicha kasbiy koʻnikmalarga ega boʻlishlari mutlaqo talab etilmaydi, ular faqat qaralayotgan 

jarayonni xarakterlovchi parametrlarning kompyuter dasturiga kiritiladigan dastlabki qiymatlari haqida hamda 

dasturning amalga oshirilishi natijasida olinadigan parametrlarning qiymatlari va ularning mohiyati toʻgʻrisida 

toʻliq tushunchalarda ega boʻlishlari kifoya qilinadi. Ushbu maqolada kimyoviy moddalarning molekulyar 

aloqalari va valentlik strukturalari haqidagi klassik tushunchalarga tayanilgan holda, ularning topologik 

xossalarini fanlararo bogʻliqlik va axborot texnologiyalarini qoʻllash asosida tadqiq etish masalalari yoritiladi. 

Uglerodli molekulalarning katta sinfi mavjudki, ular organik kimyoda muhim ahamiyatga ega boʻlib, 

sodda geometrik va elektron strukturaga ega boʻladi. Bu esa ular uchun faqat atomli aloqalarni xarakterlovchi 

matematik modellar tuzish imkonini beradi. Ushbu molekulalar tekis koʻrinishda boʻlib, ular faqat uglerod 

atomlaridan tashkil topgan skeletlarga ega boʻladi. Har bir uglerod atomlari oʻziga qoʻshni boʻlgan uchta 

uglerod atomlari bilan shunday bogʻlangan boʻladiki, bogʻlanishlar orasidagi burchak 1200 ni tashkil etadi, 

bogʻlanishlar uzunligi esa deyarli bir xil boʻladi. Uglerod atomlari bilan bogʻliq boʻlmagan qoʻshni 

pozitsiyalarni vodorod atomlari egallagan boʻladi. Har bir vodorod atomiga qoʻshni boʻlgan faqat bittagina 

uglerod atomi mavjud boʻladi. Skeletda joylashgan barcha atomlar aynan bir xil, shu sababli, molekulalarning 

koʻpgina xossalari skeletning topologik xossalari bilan aniqlanadi. Skeletlarni esa tekis graflar orqali ifodalash 

mumkin boʻlib, grafning uchlari uglerod atomlarini, uning tomonlari esa C−C− aloqalar (uglerod-uglerod 

aloqalar)ni ifodalaydi (bunda C−N aloqalar inobatga olinmaydi) [2, 3].  
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Ayrim molekulalarning graflarini keltiramiz[2, 3]: 

   
Benzol Naftalin Antrasen 

Ushbu molekulyar graflar molekulalarning ma’lum bir xususiyatlarini aniqlash va tadqiq etish 

imkoniyatlarini beradi. Ammo, ular kompyuterda sonli hisoblashlar oʻtkazish uchun juda ham yaroqli emas, 

shu sababli boshqa matematik modellar zarur boʻladi. Ulardan biri molekulani topologik matritsa T orqali 

ifodalashdan iborat boʻlib, bunda graf sonlar orqali tavsiflanadi. T topologik matritsaning 𝑡𝑖𝑗  elementi 1 ga 

teng boʻladi, agarda 𝑖 𝑣𝑎 𝑗 atomlar oʻzaro bogʻlangan boʻlsa va 0 ga teng boʻladi aks holda. Shunday qilib, 

benzol molekulasining sodda oltiburchakdan iborat boʻlgan matritsasi, ushbu topologik matritsa orqali 

tavsiflanadi.  
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Endi T matritsa graf haqidagi toʻliq ma’lumotni oʻzida saqlaydi, grafning ixtiyoriy xossasiga T 

matritsaning biror-bir xossasini mos qoʻyish mumkin boʻladi.  

Topologik matritsa T ni blokli koʻrinishda yozish mumkin, bunda juft raqamli atomlar izidan toq raqamli 

atomlar joylashtiriladi: 
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bu yerda В-aralash matritsa, ВТ-matritsa esa В matritsani transponirlash orqali hosil qilinadi. В matritsa, 

topologik matritsa Т ning barcha nolmas elementlarini oʻzida saqlaydi va shunday qilib, barcha muhim 

ma’lumotlarni oʻzida mujassamlashtirgan boʻladi. Benzol uchun aralash matritsa quyidagi koʻrinishga 

keltiriladi 
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Molekulaning ayrim elementar xossalari В matritsa orqali yetarlicha sodda holda olinishi mumkin. 

Uglerodning barcha atomlari soni n matritsa В ning satr va ustunlari yigʻindisiga teng. Xuddi shu tariqa, С −
С − aloqalar soni N esa ВT matritsa barcha diagonal elementlari yigʻindisiga teng boʻladi.  

Qiymat N ni ushbu koʻrinishda ifodalash qoʻlay  
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Bu yerda ATr
 belgilash, A matritsaning izini, ya’ni, uning diagonal elementlari yigʻindisini bildiradi. 

Grafning yana bitta muhim xususiyati grafdagi xalqalar soni r dan iborat. Ammo, r miqdor n va N lar 

orqali ushbu munosabat orqali bogʻlangan: 

1+−= nNr , 

bundan xalqalar soni r ni darhol aniqlash mumkin. Molekuladagi atomlarni nomerlashda turli tartibda 

almashlash shartlarini bajarish mumkin, bu oʻz navbatida B matritsaning ayrim xossalarini oʻzgartiradi. 

Ammo, ta’kidlash lozimki, miqdorlar r, N va n ning qiymatlari molekulalar atomlarining qanday tartibda 

nomerlanishiga bogʻliq emas, ya’ni, ushbu miqdorlar turli almashtirishlarga nisbatan invariantlik xossasiga 

ega boʻladi. 

Axborot texnologiyalarining oʻquv jarayoniga tatbiqi masalari [4, 5] ishlarga yoritilgan. 

Fanlararo bogʻliqlikning oʻquv jarayoni samaradorligini oshirishdagi oʻrni masalalari [6, 8] maqolalarda 

qaralgan.  

Yuqorida aytilgan fikrlarni Antrasen molekulasiga nisbatan qarab chiqamiz [9, 12]: 
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Uning atomlarini shu tariqa nomerlaymiz, ularni ixtiyoriy tartibda ham nomerlash mumkin. Antrasen 

uchun topologik matritsa T ni yozamiz. Kimyoviy elementi molekulalari atomlarining oʻzaro bogʻliqligini 

ifodalovchi T topologik matrisani tuzamiz. Bunda biror atom boshqa bir atom bilan bogʻlangan boʻlsa ularga 

mos matrisa elementi 1 ga teng boʻladi, aks holda 0 ga teng boʻladi:  
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

T



=




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Endi topologik matritsa T ga mos keluvchi Antrasen molekulasi uchun B aralash matritsani tuzamiz. 

Buning uchun topologik matritsa T dagi juft ustunlar va toq satrlarni tanlab olamiz, agarda ularga mos Antrasen 

molekulasi atomlari oʻzaro bogʻlangan boʻlsa, B matritsaning mos elementi 1 ga, aks holda 0 ga teng boʻladi, 

ya’ni  
1 0 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0

0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 0 1

0 0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 1 1

B

 
 
 
 
 

=  
 
 
 
 
 

 

bunda topologik matritsa T ning 2,4,6,8,10,12,14 ustunlari hamda 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 satr elementlari 

qaralgan. Shunday qilib, Antrasendagi uglerod atomlari soni B aralash matritsa B ning satr va ustunlarining 

yigʻindisiga teng, ya’ni n=7+7=14 

Antrasen molekulasidagi C−C−(uglerod-uglerod) aloqalari sonini hisoblaymiz. Buning учун dastlab 

aralash matritsa Вт ni aniqlaymiz va ushbu ifodani shakllantiramiz 
1 1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 1 0

0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 1 0 1

TB

 
 
 
 
 

=  
 
 
 
 
 

. 

Soʻngra uglerod-uglerod aloqalari sonini ushbu formula asosida aniqlaymiz 
1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0

1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0

( ) *0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

T

r r rT B B T T

   
   
   
   
   

= =   
   
   
   
   
    0 1 1 1 2

(2 2 3 3 2 2 2) 16

 
 
 
 
 

= 
 
 
 
 
 

= + + + + + + =

  

Shunday qilib, Antrasen molekulasidagi C−C− aloqalar soni 16 ta ekanligi aniqlanadi. Endi Antrasen 

molekulasidagi halqalar soni r ni topamiz: 
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r=N-n+1=16-14+1=3 bundan Antrasen molekulasi tarkibida 3 ta xalqa mavjud ekanligi kelib chiqadi. 

Kimyoviy modda molekulasi uchun undagi uglerodlar, C−C− aloqalar va halqalar sonini aniqlash 

algoritmini keltiramiz: 

1) kimyoviy element molekulasi tanlanadi; 

2) topologik matritsa T shakllantiriladi; 

3) B aralash matritsa shakllantiriladi; 

4) Transponirlangan Вт matritsa hosil qilinadi; 

5) В matritsaning satr va ustunlari qoʻshilib, molekuladagi uglerodlar soni n aniqlanadi; 

6) (ВТ*В) matritsaning izi Тr(В
ТВ) hisoblanadi va uning diagonal elementlari qoʻshilib, tegishli 

kimyoviy element tarkibidagi, C−C− aloqalar soni N topiladi; 

7) r=N-n+1 formula asosida molekuladagi xalqalar soni hisoblanadi. 

Soʻngra ana shu algoritm asosida kompyuter dasturi tuziladi va molekulaning tegishli xossalarini aks 

ettirgan miqdorlarning sonli qiymatlari aniqlanadi. 

Talabalarga oʻzining faniga oid masalalarni fanlararo bogʻliqlikni inobatga olgan holda olib borish 

ularning bilim darajalarining mukammallashuviga va oʻz sohalarida informatsion texnologiyalaridan samarali 

foydalanish koʻnikmalari shakllanishga yordam beradi. 
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ORGANIK KIMYO FANINI OʻQITISHDA TAYANCH BILIMLARDAN FOYDALANIB 

OʻQUV-BILUV FAOLIYATIDA BAZAVIY BILIMLARNI RIVOJLANTIRISH 
 

Maqolada sifatli bilim olishning zaruriy sharti sifatida talabalarning asosiy bilimlarini mustahkamlash 

masalalari muhokama qilinadi.  

Kalit soʻzlar: organik kimyo, elektron, nukleofil, ta’lim sifati, oʻquv jarayonini tashkil etish, bilimlarni 

toʻgʻrilash, axborot texnologiyalari, kitoblar, maqolalar, ma’ruzalar, shaxsiy muloqot, ustozning maslahati. 

В статье рассматриваются вопросы корректировки базовых знаний студентов как 

необходимое условие получения качественного образования.  

Ключевые слова: органическая химия, электрон, нуклеофиль, качество образования, 

организация учебного процесса, корректировка знаний, информационные технологии, книги, статьи, 

лекции, личное общение, советы наставника. 

The article discusses the issues of adjusting the basic knowledge of students as a necessary condition 

for obtaining a quality education.  

Key words: organic chemistry, electronic, nucleophilic, quality of education, organization of the 

educational process, correction of knowledge, information technology, books, articles, lectures, personal 

communication, advice from a mentor.  

 

Kirish. Bolalar va yoshlarga maxsus fanlar, mamlakatimiz va jahon sivilizatsiyasi tarixini, xorijiy 

tillarni va zamonaviy kompyuter dasturlarini chuqur oʻrgatish vazifalari hali sifatli va toʻliq holda yechilgani 

yoʻq. Yana bir muammoni hal etish ham oʻta muhim hisoblanadi: bu - pedagoglar va professor-oʻqituvchilar 

tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta’lim olish, ma’naviy-ma’rifiy 

kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonlariga faol koʻmak beradigan muhitni 

yaratish zarur [1]. 

Mamlakat rivojlanish darajasining asosiy koʻrsatkichlaridan biri - uning ta’lim tizimi, fan va 

texnologiyalar transferi raqobatbardoshligi hisoblandi. Bu iqtisodiyotning innovatsion xususiyatini 

ta’minlovchi omildir, shuning uchun rivojlangan mamlakatlarda bu sohaning uzluksiz rivojlanishiga katta 

ahamiyat beriladi.  

Mazkur muammoni hal etish nafaqat fan va ta’limga doimiy investitsiyalarni kiritishni, balki yangi 

vazifalar va zamon talablariga nisbatan moslashuvchan boʻlishi lozim boʻlgan ularning tuzilmasini toʻgʻri 

tashkil etishni ham talab etadi. Ta’lim va fan tizimi iqtisodiyot va jamiyatdagi yangi yoʻnalishlarga moslasha 

olishi kerak.  

Asosiy qism. Yillar davomida taʼlim mazmuni, uni oʻqitish usullari takomillashib rivojlanib kelgan. 

Xususan, organik kimyo fanini oʻqitish jarayoni va unda tayanch bilimlarni tatbiq etish ham bundan mustasno 

emas. Markaziy Osiyoda qadimiy Turon yurtida qadimdan fan, ayniqsa, qomusiy fanlar keng rivoj topganligi 

hech kimga sir emas. Tabiatshunoslik fanlari, tabobat, ilmi nujum, handasa, riyoziyot, falsafa, mantiq, axloq 

barq urib yashnagan. Ahmad Fargʻoniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, 

Muhammad Taragʻay, Ulugʻbek, at-Termiziy, Imom Ismoil Buxoriy, Bahovuddin Naqshband kabi son-

sanoqsiz allomalarimiz butun dunyo fani va ma’naviyatining rivojiga beqiyos hissa qoʻshganlar. Forobiy “Ixso 

al-ulum” asarida inson bilimi, umumiy dunyoqarashining oʻzgarishida tarbiyaning rolini ta’kidlab bunday 

deydi: “Inson yaxshi tarbiya koʻrmagan va turmushda tajriba orttirmagan boʻlsa koʻp narsalarni nazarga 

ilmaydi va ulardan jirkanadi. Bunday narsalar unga nooʻrin koʻrinadi. U bilim va tajribaga ega boʻlgandan 

soʻng fikri oʻzgaradi, nooʻrin boʻlib koʻringan narsalar zaruriy boʻlib chiqadi.  

Оrganik reaksiyalarning mехanizmiga (bоgʻlarning uzilish tipi yoki rеagеntlarning хaraktеriga) koʻra 

sinflanishi haqidagi talabalar bilimi pedagogik jihatdan oʻrganilib tahlil qilinganda talabalar egallagan 

bilimlarini faoliyatga tatbiq eta olmasliklarini koʻrsatdi. Bu bilimlarni egallash jarayonida eng muhimlarini 

yoki tayanch bilimlarini boʻrttirib koʻrsatish orqali oʻquvchilar eʼtiboriga havola etishning didaktik jihatdan 

ishlab chiqilmaganligi va unga oʻqituvchilarning eʼtiborsizligi oqibati boʻlishi mumkin. Masalan, talabalar 

bilimining tahlili shuni koʻrsatdiki, “Оrganik reaksiyalarning mехanizmi qanday tartibda amalaga oshadi?” 

degan savolga aksariyat talabalar оrganik reaksiyalarning mехanizmi haqida tushunchalari past darajada 

ekanligi ma’lum.  

Reaksiyaning mехanizmi dеganda barcha bоsqichlarda uning qanday bоrishini toʻla bilib оlish 

tushuniladi. Mехanizmlarni oʻrganishda eski kоvalеnt bоgʻlarning uzilishi va yangi kоvalеnt bоgʻlarning hоsil 
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boʻlishi qanday tartibda, qaysi faоl zarrachalarning hоsil boʻlishi оrqali bоrishi aniqlanadi. Reaksiya jarayonida 

substrat va rеagеnt оrasida valеnt elеktrоnlar qayta taqsimlanadi. Substrat mоlеkulasidagi kоvalеnt bоgʻning 

uzilish tipiga qarab оrganik reaksiyalar gоmоlitik (radikal) va gеtеrоlitik (iоnli) reaksiyalarga boʻlinadi. 

Radikal rеaksiyalar (R) kоvalеnt bоgʻlarning gоmоlitik uzilishi bilan bоradi. Bu rеaksiyalarda erkin 

radikallar (tоq elеktrоni bоr elеktrоnеytral atоmlar yoki atоmlar guruhi) rеagеnt hisоblanadi. Yangi kоvalеnt 

bоgʻ hоsil boʻlishida rеagеnt va substratning har ikkalasidan bittadan elеktrоn qatnashadi:  

ClCl Cl2
hv

 

+ ClHR + HClR
substrat reagent  

+RClR ClCl+ Cl
 

Elеktrоmanfiyligi yaqin atоmlardan tuzilgan (qutbsiz yoki kuchsiz qutblangan C-C, N-H, C-H bоgʻlari 

bоr) оrganik birikmalar yuqоri harоrat, yuqоri enеrgiyali nur (UB nur, radiоaktiv nurlanish) ta’sirida, 

shuningdеk, erkin radikallarga оsоn parchalanadigan pеrоksidlar ishtirоkida radikal reaksiyalarga kirishadi: 

R O O R 2RO
 

Bu reaksiyalar qutbsiz erituvchilarda bоradi va erkin radikallar bilan reaksiyaga оsоn kirishadigan 

ingibitоrlar (kislоrоd, iоd, gidrохinоn va hоkazо) ta’sirida juda sеkinlashadi yoki butunlay toʻхtaydi. Iоnli 

yoki qutbli reaksiyalar kоvalеnt bоgʻlarning gеtеrоlitik uzilishi bilan bоradi. Kuchli qutblangan va оsоn 

qutblanadigan bоgʻlar gеtеrоlitik uzilishga mоyil boʻladi. Rеagеntlar хaraktеriga qarab iоnli reaksiyalar 

nuklеоfil (N) va elеktrоfil (E) reaksiyalarga boʻlinadi [3]. 

Mana shunday mazmundagi javoblar berilganda ijobiy xulosalar chiqarish mumkin edi. Ammo talabalar 

qiynalib, qisman javob qaytarishdi. Demak, tayanch bilimni tatbiq etishni oʻquvchiga oʻrgatish lozim ekan. 

“Talabalar organik kimyoning yetakchi gʻoyalarini va asosiy tushunchalarini ongli va puxta 

oʻzlashtirishlariga eʼtiborni qaratish muhimdir”, deb alohida taʼkidlanadi. Toʻgʻri, barcha fanlarda 

boʻlganidek, organik kimyo fani qoʻlga kiritgan yetuqlar ham benihoya koʻp, unda aniq maʼlumotlar zahirasi 

keng va yetarli. Ularning hammasini darslikka kiritib talabaga oʻrgatish qiyin yoki vaqtning kamligi va boshqa 

sabablarga koʻra mumkin emas. Buning ustiga haligacha fan asoslari tayanch bilimlarni faoliyatga tatbiq 

etishga doir organik kimyoni oʻqitish metodikasi ilmiy asoslaga tayanib, intelektual gʻoyalar ishlab 

chiqilmagan.  

Dialektika nuqtayi nazaridan kishining moddiy dunyo toʻgʻrisidagi bilimi nisbiy boʻlib hisoblanadi. 

Albatta, inson bilimi har bir aniq narsa toʻgʻrisida mutlaq emas. Shu narsa toʻgʻrisidagi bilim doimo rivojlanib, 

chuqurlashib boradi. Har bir yangi avlod oʻzidan oldingi avlod bilimini oʻzlashtiradi, yangi sharoitlarda uni 

boyitib, rivojlantirib boradi.  

Bilimning toʻplanishi juda murakkab jarayon boʻlib, u kundalik tajriba, ilmiy kuzatishlar, nazariyalar 

orqali sodir boʻladi. Shunga koʻra u ijtimoiy mazmunga ega. Insonning bilimi, bilish jarayoni natijasida 

toʻplanadi. Bilish esa voqelikning inson ongida aks etishidir. Bizga malumki, bilishning maqsadi tabiat va 

jamiyatdagi narsa va hodisalarni insonga boʻysundirish va unga xizmat qildirishdan iborat. 

Bilish jarayoni esa jonli mushohada (hissiy bilim)dan abstrakt tafakkur (aqliy bilish)ga, undan esa 

amaliyotga oʻtish bilan xarakterlanadi. Jonli mushohada deganda biz sezgi, idrok, tasavvur kabilarni 

tushunamiz. Abstrakt tafakkur esa bilimning ratsional magʻzidir. Falsafadan bizga ma’umki, dunyoni toʻla va 

chuqur bilishning eng yuqori choʻqqisi ilmiy bilishdir. Ilmiy bilish fan orqali amalga oshib, uning analiz, 

sintez, induksiya va deduksiya kabi usullari mavjud. Koʻnikma insonning Ilgarigi tajribalari asosida muayyan 

faoliyat yoki harakatni amalga oshirish qobiliyati boʻlib hisoblanadi. Malaka muayyan harakatlarni bajarish 

va boshqarish jarayonlarining avtomatlishishi.  

Fikrimizning isboti sifatida atom orbilallarining gibridlanishi nazar tashlaymiz. Metan molekulasining 

hosil boʻlishida uglerod atomi bitta 2s- va uchta 2p-orbitali bilan, vodorod atomlari esa yagona 1s-orbitali bilan 

qatnashgani uchun, uning molekulasidagi uchta s-p bogʻ, toʻrtinchi s-s bogʻdan farq qilishi kerak edi. 

Metanning kimyoviy xossalarini hamda undagi C–H bogʻlarning ayrim parametrlari (bogʻ uzunligi, energiyasi, 

qutblanganligi)ni oʻrganish teskari natijalar berdi, ya’ni toʻrttala C–H bogʻning ham bir xil tabiat (energiya, 

uzunlik)ga va xossalarga egaligi aniqlandi. Shu dalilni tushuntirish maqsadida L.Poling 1931-yilda 

orbitallarning gibridlanishi (qoʻshilishi, chatishishi) toʻgʻrisidagi gipotezani ilgari surdi. Uning fikricha, metan 

va u singari CX4 tipidagi organik moddalar hosil boʻlishida uglerod atomining bitta s- hamda uchta p-orbitali 

qoʻshilib, toʻrtta bir xil shakl va energiyaga ega sp3-gibridlangan orbital yuzaga keladi. Bu gibrid orbital 25% 

s va 75% p xarakterga ega boʻlib, unda s- va p-orbitallarning shakli muayyan darajada saqlanadi. Rasmdan 

koʻrinib turibdiki, gibrid orbitalning bir tomonida elektron buluti koʻp, ikkinchi tomonida esa kam. Gibrid 
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orbital boshqa orbitalni ana shu elektron buluti koʻp tomoni bilan qoplaydi. Natijada qoplanish maksimal 

boʻladi, yadrolar oʻrtasida elektron bulutining zichligi ortadi, demak, yuzaga kelgan bogʻ barqaror boʻladi.  

Uglerodning bitta 2s- va uchta 2p-orbitallaridan toʻrtta sp3-gibridlangan orbital hosil boʻladi [3]: 

 

 
sp3-Gibridlangan orbitalning hosil boʻlishi 

Ilmiy bilim va malakaga asoslangan holda talaba ongida tassavur qila olsagina atom orbitallarning 

gibridlanishini mazmunan mohiyatiga yetadi.  

  
sp2 gibridlangan etilen molekulasining tuzilishi 

Muhokamalar va natijalar. Insonning har qanday faoliyatida malaka kerak. Malakalar mashq qilish 

natijasida tarkib topadi. Uning hosil boʻlish jarayonini uch bosqichga boʻladilar: analiz, sintez va 

avtomatlashish. Har bir muayyan ishni bajarish uchun zarur boʻlgan bilim, tajriba, koʻnikmalar shu ishni 

bajarishga tayyorgarlik darajasi boʻlib hisoblanadi.  

Demak, olingan tayanch bilimlar sistemasi, oʻquvchining koʻnikma va malakalari yigʻindisi, tajribalari 

toʻplami darajasi ularning tatbiq etilishi sifatiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Oʻquvchi egallagan tayanch bilim 

uning aqliy, jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishga, ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga hamda ularning 

ahloq, odob, xulqini tartibga solib, hayot va mehnatga tayyorlanishlariga xizmat qiladi. 

Jamiyat, tovarlar, xizmatlar va mehnat bozori tez sur’atlar bilan oʻzgarib turadi. Turli darajadagi turmush 

tarzi - global, ijtimoiy, tashkiliy va individual sathlarda shaxslar va tashkilotlarni muntazam oʻzgarishlarga 

tayyorligini, ishda va ijtimoiy hayotda zarur boʻlgan yangi yondashuvlarni oʻzlashtirish qobiliyatini 

ta’minlaydigan tegishli yangi bilim, yondashuv va koʻnikmalarga ega boʻlishni talab qiladigan oʻzgarishlar 

doimiy ravishda kirib kelaveradi. 

Oʻzgarishlarga boʻlgan bu ehtiyoj koʻp darajali xususiyatga ega. Global miqyosda siyosiy oʻzgarishlar, 

savdo toʻsiqlarining olib tashlanishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining oʻsib borish ahamiyati, 

texnologiyalar va mahsulotlarning eskirishi, shuningdek, katta xalqaro kapital oqimlarining ta’siri juda katta 

imkoniyatlar yaratadi, shuningdek, yuqori darajadagi noaniqlik va murakkablik, yangi shaxsiy va shaxslararo 

koʻnikmalarga ehtiyoj tugʻdiradi. 

Koʻnikma hosil qilish uchun bilim olish va uni amalda qoʻllash kerak. Bilim-oʻzimiz uchun olingan va 

xotirada saqlangan ma’lumotdir. Bilimning koʻplab manbalari mavjud: kitoblar, maqolalar, ma’ruzalar, 

shaxsiy muloqot, ustozlar maslahatlari. Masalan, mashina haydashni olaylik. Avtomobilning tuzilishi, yoʻl 

qoidalari va haydash nazariyasini oʻrganish bilimdir. 

Bilimlarni amaliyotda qoʻllash, birinchi va hali ishlab chiqilmagan tajriba-malakadir. Shahar yoki oʻquv 

maydonchasi atrofida avtomobil haydash koʻnikma boʻladi. Bu bizga haydovchilik guvohnomasini beradi 

xolos, malaka esa hali shakllanmagan boʻladi.  

20-asrda ommaviy ta’limning asosiy vazifasi - odamlarni oʻqish, yozish va sanashga oʻrgatishdan iborat 

edi. Keyinchalik, savodli xodimlar texnik maktablarda, universitetlarda va kurslarda aniq kasblar boʻyicha 

koʻnikmalar hosil qilgan. Oʻsha paytda kasbiy vazifalar deyarli oʻzgarmadi. Mansab pillapoyasiga koʻtarilish 

uchun bir necha koʻnikmani shakllantirishning oʻzi kifoya boʻlgan. Masalan, ishchidan tortib, doʻkon 

boshqaruvchisigacha boʻlgan yoʻlni bosib oʻtish uchun shuning oʻzi yetarli hisoblangan. 21-asr boshlariga 

kelib dunyo aholisining 85%ga yaqini bazaviy savodxonlikka ega boʻlgan, ammo tor kasbiy koʻnikmalar 

yetishmagan. Murakkab dunyo yangi bazaviy va kasbiy koʻnikmalarni taqozo qildi. 

Pedagoglik kasbining asosiy mazmuni odamlar bilan munosabat qilishdir. “Shaxs-shaxs” turidagi 

boshqa kasb vakillarining faoliyati ham odamlar bilan oʻzaro aloqani talab qiladi, lekin bu kasblar insonning 

ehtiyojlarini tushunish va qondirish bilan bogʻliq. Pedagoglik kasbida yetakchi vazifa ijtimoiy maqsadlarni 

tushunish va boshqa kishilarning ularga erishish yoʻlidagi sa’y-harakatlarini yoʻnaltirish hisoblanadi. Ta’lim 
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va tarbiyaning ijtimoiy boshqaruv faoliyati sifatida oʻziga xosligi shundaki, u ikki tomonlama ish predmetiga 

ega. 

Bir tomondan, uning asosiy mazmuni odamlar bilan munosabatdan iborat: agar rahbar (pedagog) oʻzi 

boshqaradigan yoki ishontiradigan odamlar bilan toʻgʻri munosabatlarni rivojlantirmasa, uning faoliyatida eng 

muhim narsa yoʻqotiladi. Boshqa tomondan, bu turdagi kasblar har doim odamdan har qanday sohada (kim 

yoki nima boshqarishiga qarab) maxsus bilim, koʻnikma va malakalarga ega boʻlishni talab qiladi. Pedagog 

har qanday rahbar kabi, oʻquvchilar faoliyatini yaxshi bilishi, oʻzi boshqarayotgan rivojlanish jarayonini 

tushunishi kerak. Shunday qilib, pedagoglik kasbi ikki tomonlama insonshunoslik va maxsus tayyorgarlikni 

talab qiladi.  

Har bir tarmoq xodimlari amal qiladigan umumiy bazaviy bilim va koʻnikmalarning kichik yadrosiga 

ega. Ushbu yadro markazida “asosiy koʻnikmalar”, masalan, oʻqish, yozish va hisoblash qobiliyati turadi. 

Barcha xodimlar oʻz faoliyat sohasidan qat’iy nazar, shunday koʻnikmalarga ega. Inson ma’lumoti “bazaviy 

koʻnikmalar” bilan cheklanib qolmasligi kerak. 21-asrda, utilitar industrial ta’limdan integral ta’lim 

paradigmasiga oʻtish muhim ahamiyatga ega. An’anaviy paradigma ta’limni hayotning boshqa sohalaridan 

qat’iy ajratib, kelajak hayotga tayyorlash uchun faqat oʻquvchilarni qamrab oldi. Yangi paradigma uzluksiz - 

umr davomida insonlarni oʻqitishni oʻz ichiga oladi. Bunday ta’lim tizimida nafaqat bilim berish va malaka 

oshirishga, balki inson hayotining barcha sohalarida toʻlaqonli muallif sifatida shakllanishini qoʻllab-

quvvatlashga ham e’tibor qaratadi. 

Jamiyat darajasida - davlat xarajatlari, xususiylashtirish, davlat xizmatlari sohasida “bozor 

mexanizmlari”ni yaratish, boshqaruvning yangi shakllari, shu jumladan nodavlat shakllari, hayotning barcha 

sohalarida ishbilarmonlik usullaridan foydalanish, jamiyatda “ta’sir guruhlari”ning samaradorligini oshirish, 

ilgari ogʻish deb hisoblangan faoliyatni qabul qilish, atrof-muhitni saqlab qolish uchun tashvish uygʻotish, 

ayollar huquqlari ta’sirining oʻsib borishi jismoniy shaxslar uchun yuqori darajadagi noaniqlik yaratadi, bu esa 

yangi turdagi shaxsiy, fuqarolik va ijtimoiy kompetentlikni talab qiladi. 

Shaxsning bazaviy koʻnikmalarni olish va takomillashtirishning muhim yoʻllaridan biri ta’lim boʻlib, 

tayyorlash tizimi buni ta’lim jarayonida qoʻllaniladigan pedagogik va metodik yondoshuvlarda aks ettirishi 

lozim. Oʻquv-biluv jarayoni ta’limning mohiyati, mazmuni, yoʻnalishi, ijtimoiy omillariga koʻra 

aniqlanadigan, istiqbolga yoʻnaitirilgan didaktik hodisa boʻlib, u “oʻqish, oʻrganish, rivojlanish” tizimida amal 

qiladi. Oʻquv-biluv faoliyati mustaqil pedagogik hodisa boʻlib, uni rivojlantirish, shakllantirish vositalarini 

mazkur faoliyatning oʻzidan izlash orqali uning mohiyatini yanada chuqurroq atroflicha oʻrganish mumkin.  

Yuqorida aytib oʻtilganidek, koʻnikmalar umumiy va texnik jihatdan farqlanadi - ularni an’anaviy fanlar 

sifatida oʻqitish maqbul emas, aksincha, dastlabki bosqichlardan boshlab ta’lim va tarbiyaning yaxlit 

jarayoniga tizimli ravishda singdirilishi kerak. Bu nuqtayi nazardan asosiy vazifa tinglovchilarni va 

oʻrgatuvchi vaziyatni mazkur koʻnikmalar atrofida tashkil qilish, talabalar va oʻquvchilarga konsepsiyani 

bilish va “sezish” uchun sharoit yaratish, ana’naviy ma’noda yod olishga yoʻl qoʻymaslikdan iborat. Bu harakat 

orqali oʻrganishni ragʻbatlantirish, tajriba almashish, tajriba, hamkorlik, “ijobiy” xatolarga yoʻl qoʻyish, ijodiy 

muammolarni hal qilish, ijtimoiy hamkorlik, gʻoyalar va muammolarni shakllantirish va taqdim etish, rol 

modellarini tadqiq qilish va xususan, tashqi dunyo bilan oʻzaro aloqalar orqali pedagogik uslublarga e’tibor 

berishga olib keladi. 

Pedagogning roli an’anaviy oʻqitish funksiyasidan oʻquvchilarning oʻquv jarayonidagi faol rolini 

ragʻbatlantiradigan yondashuvni amalga oshirishga qarab oʻzgarib boradi. “Ideal oʻqituvchi” tez va maksimal 

darajada ijtimoiy hamkorlikka erishish, “ijobiy” xatolarni ragʻbatlantirish, oʻz-oʻzini nazorat qilish, qaror 

qabul qilish imkoniga ega boʻlishi kerak.  

Oʻzbekistonda katta yoshdagi aholining 60 %ga yaqini bilim va malakaga ehtiyoj sezmoqda. Bu 

ajablanarli emas, axir kattalar uchun oliy ta’lim kirish koʻp yillar davomida cheklangan edi. Kattalar 

ta’limining rivojlanishi ishchi kuchini yanada malakali qilish orqali bu boʻshliqni toʻldirish imkonini beradi. 

Oʻzbekiston faqat ta’lim orqali, aholining barcha qatlamlarini unga jalb qilish orqali birinchi oʻringa 

chiqishi mumkin boʻladi. Biroq, uzoq vaqt davomida ta’lim sohasidagi Qonunchilik asoslari nomukammal edi. 

2020-yil 7-avgustda Senat “Ta’lim toʻgʻrisida”gi Qonunni ma’qulladi va u birinchi marta ta’limning turli 

shakllarini belgiladi, bu esa ta’lim xizmatlarini sezilarli darajada kengaytirish uchun asos boʻlib xizmat qiladi. 

Ular orasida “oila tarbiyasi va oʻz-oʻzini oʻqitish”, “inkluziv ta’lim”, “kattalar oʻqishi va ta’lim olishi” 

(OOV)ni koʻrsatib oʻtish mumkin. Oxirgi atama formal, noformal va informal ta’limini oʻz ichiga oladi, buning 

natijasida kattalar oʻz bilimlarini kengaytiradilar, koʻnikmalarini boyitadilar va hayotlari davomida talab 

yuqori boʻlgan kasbni egallaydilar. 

Xulosa. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Mustaqillikning 29-yilligiga bagʻishlangan yigʻilishda 

soʻzlagan nutqida ta’kidlaganidek, mamlakatimizda yangi Uygʻonish davri - uchinchi Renessans davrining 

poydevori qoʻyilmoqda. Bunday da’vat katta mas’uliyat yuklaydi. Bu borada yangi, raqamli bilimlarni, 
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zamonaviy kasblarni va axborot texnologiyalarini oʻzlashtirmasdan taraqqiyotga erishishning imkoni yoʻq, 

ta’lim va tarbiya esa mazkur yoʻnalishda muhim rol oʻynashi lozim. 

Mamlakatimiz kelajagi innovatsion iqtisodiyotga bogʻliq. U bilimlarga asoslangan holda, nisbatan qisqa 

vaqt ichida samarali va raqobatbardosh iqtisodiyotni yaratish imkonini beradi. Shuning uchun yuqori sifatli 

ta’lim tizimiga ega boʻlish, inson kapitaliga investitsiya qilish, formal ta’lim bilan birga noformal ta’limni faol 

rivojlanish va qoʻllab-quvvatlash juda muhimdir.  

Bugungi kunda dunyoda COVID-19 pandemiyasi avj olayotgan bir paytda bu har qachongidan ham 

dolzarbdir. Mamlakatlarning oʻz kuchini tiklashi, iqtisodiyotni yuksaltirishi, rivojlanishi bevosita ta’lim 

tizimining rivojlanishiga bogʻliq boʻlishi kerak. Raqobatli dunyoda odamlarni ish bilan ta’minlash, ularning 

farovonligini oshirish muhim ahamiyatga ega. 

Mamlakatimizga bilimli yoshlar va kuchli iqtisodiyot kerak. Hozirgi kunda dunyoda kelajak iqtisodiyoti 

talablariga javob beradigan yangi ta’lim madaniyati shakllanmoqda. Iqtisodiyot va ta’lim tizimining umumiy 

maqsadi - mustaqil ravishda qaror qabul qila oladigan, oʻz-oʻzini rivojlantirish va qayta tayyorlanishga moyil, 

raqobatbardosh va mas’uliyatli kadrlarni tayyorlashdan iborat. 
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Gulhayo SAYFULLAYEVA Sohibjamol MIRZAQANDOVA 

Navoiy davlat pedagogika instituti 

fizika va astronomiya kafedrasi 

katta oʻqituvchisi, 

texnika fanlari nomzodi 

Navoiy davlat pedagogika instituti 

fizika va astronomiya oʻqitish 

metodikasi yoʻnalishi talabasi 

 

ASTRONOMIYADAN LABORATORIYA MASHGʻULOTLARINI OʻTKAZISH 

JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH  
 

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida astronomiya oʻqitishning oʻziga xosligini e’tiborga olgan 

holda, laboratoriya mashgʻulotlarini oʻtkazish jarayonini takomillashtirish orqali boʻlajak astronomiya 

oʻqituvchilarining eksperimental kompetentligini rivojlantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Ta’lim 

sohasiga innovatsiyalarni tatbiq etish, oʻzlashtirish va tarqatish asosida ochiq, moslashuvchan, 

indviduallashgan, zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanishga alohida e’tibor qaratilmoqda. 

Jumladan, murakkab fizik hodisalarni, shuningdek, tajriba oʻtkazishda yuz berayotgan jarayonlarning 

sabablarini, mazmun-mohiyatini anglash, laboratoriya mashgʻulotlarni olib borish shakl va metodlarini 

takomillashtirishga xizmat qilmoqda.  

Kalit soʻzlar: laboratoriya, kompetentlik, eksperiment, individual, interfaol metod. 

Учитывая специфику преподавания астрономии в развитых странах мира, особое внимание 

уделяется развитию экспериментальной компетентности будущих учителей астрономии путем 

совершенствования процесса проведения лабораторных занятий. Особое внимание уделяется 

использованию открытых, гибких, индивидуализированных, современных образовательных 

технологий, основанных на внедрении, внедрении и распространении инноваций в образовании. В 

частности, помогает разобраться в причинах и содержании сложных физических явлений, а также 

в процессах, протекающих во время эксперимента, усовершенствовать формы и методы 

лабораторных занятий. 

Ключевые слова: лаборатория, компетентность, эксперимент, индивидуум, интерактивный 

метод. 

Given the specificity of astronomy teaching in the developed countries of the world, special attention is 

paid to the development of experimental competence of future astronomy teachers by improving the process 

of conducting laboratory classes. Particular attention is paid to the use of open, flexible, individualized, 

modern educational technologies based on the introduction, adoption and dissemination of innovations in 

education. In particular, it helps to understand the causes and content of complex physical phenomena, as well 

as the processes that take place during the experiment, to improve the forms and methods of laboratory 

training. 

Key words: laboratory, competence, experiment, individual, interactive method 

 

Kirish. Jahon ta’lim tizimida astronomiya oʻqitishning tashkiliy-metodik asoslarini tadqiq etishda 

integrativ yondashuvli interfaol metodlar va kompyuterning pedagogik dasturiy vositalarini joriy etishga 

qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Tadqiqot ishlari natijalari astronomiya ta’limi jarayoniga 

interaktiv dasturiy ta’lim vositalari asosida laboratoriya mashgʻulotlarini oʻtkazishning takomillashgan 

metodikasini oʻquv jarayoniga tatbiq etish bilan boʻlajak astronomiya oʻqituvchilarida eksperimentlar 

mazmun-mohiyatini tasniflashning innovatsion metodlarini yaratish, yozma va ogʻzaki nutq koʻnikma va 

malakalarini rivojlantirish, eksperimental kompetentlikni takomillashtirishga yoʻnaltirilgan metodik 

ishlanmalar koʻlamini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Eksperimental kompetentlikni takomillashtirishga 

yoʻnaltirilgan laboratoriya ishlarini tashkil etish va oʻtkazishda boʻlajak astronomiya oʻqituvchisining 

eksperimental kompetentligini zamonaviy ta’lim texnologiyalari va dasturiy vositalar yordamida didaktik 

imkoniyatlarini takomillashtirishdan iborat.  

Asosiy qism. Pedagogika oliy ta’lim muassasalarida boʻlajak astronomiya oʻqituvchilarining 

eksperimental kompetentligini takomillashtirishga yoʻnaltirilgan ilmiy izlanishlar dunyoning yetakchi ilmiy 

markazlarida, ta’lim muassasalarida, jumladan; xalqaro ta’lim, fan va madaniyat tashkiloti UNESCO; 

Benchmarks for Scientific Literacy (New York); Oxford University Press Committee on Special Projects for 

High School Physics; The Role Education and Qualifications of the High School Physics Teacher, College 

Park; American Association of Physics Teachers, Belfield pedagogical university; University of Freiburg 

(Germaniya), Centre of increasing to pedagogical qualification on base Manchesters university (Buyuk 

Britaniya), Seoul of National University (Janubiy Koreya, Moskva DPU, Tomsk DPU, Perm DPU, Samara 

DU (Rossiya)da zamonaviy oʻqituvchining innovatsion faollik kompetentsiyasi va boʻlajak astronomiya 
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oʻqituvchisining eksperimental kompetentligini takomillashtirishga yoʻnaltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib 

borilmoqda.  

Dunyoning ilgʻor oliy ta’lim muassasalarida laboratoriyalar va eksperimentlar orqali boʻlajak 

astronomiya oʻqituvchilarining eksperimental kompetentligini takomillashtirishga oid muammolarning 

yechimlari boʻyicha olib borilgan tadqiqot ishlari samarasida qator ilmiy natijalarga erishilgan: boʻlajak 

astronomiya oʻqituvchilarining eksperimental tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyalarini ishlab 

chiqishda Xalqaro hamkorlikni amalga oshirishning strategik mexanizmlari koʻrib chiqilgan (Association for 

Educational Communications and Technology – AECT); boʻlajak astronomiya oʻqituvchilarini pedagogik 

faoliyatga tayyorlash tizimi takomillashtirilgan (Belfield pedagogical university); boʻlajak astronomiya 

oʻqituvchilarining eksperimental kompetensiyasini takomillashtirish texnologiyalari ishlab chiqilgan 

(University of Columbiya), boʻlajak astronomiya oʻqituvchilarning metodik tayyorgarligini 

takomillashtirishning loyihaviy-konstruktiv texnologiyalari yaratilgan (University of Chunang: Janubiy 

Koreya). 

Boʻlajak astronomiya oʻqituvchilarini tayyorlashda, laboratoriya va eksperimentlarini tashkil etish va 

oʻtkazish metodikasi takomillashtirilgan (American Association of Physics Teachers. Collectively, a set of 

complex patterns, or characteristics or features of effective teacher training programs emerge, as evidenced by 

existing field practice, classroom experience of program developers and implementers, and policy). 

Dunyoning oliy ta’lim muassasalarida boʻlajak astronomiya oʻqituvchilarining eksperimental 

kompetentligini takomillashtirish boʻyicha, jumladan, interaktiv dasturiy ta’lim vositalaridan foydalanish, 

boʻlajak astronomiya oʻqituvchisining eksperimental faoliyatini, zamonaviy talablar darajasida metodik 

tayyorgarligini takomillashtirish; boʻlajak astronomiya oʻqituvchilarining eksperimental kompetentligini 

takomillashtirishda innovatsion ta’lim texnologiyalarini, shuningdek, laboratoriya mashgʻulotlarida 

foydalaniladigan dasturiy vositalarni tatbiq etish dolzarb muammo boʻlib qolmoqda. 

Muhokamalar va natijalar. Bugungi kunda zamonaviy ta’lim tizimida oʻtkazib kelinayotgan 

laboratoriya mashgʻulotlarini sifati va saviyasi qay darajada ekanligini bilish, uni tashkil etish va oʻtkazishdagi 

kamchiliklar mavjud boʻlib, tabiiy holki, ta’lim sifatiga salbiy ta’sir etmay qoʻymaydi. Oʻtkazilayotgan 

laboratoriya mashgʻulotlarining tarkibi va tuzilishi, ya’ni oʻtkazish ketma-ketligi hanuzgacha eskichaligicha 

qolib kelmoqda. Laboratoriya mashgʻulotlarini tashkil etish va oʻtkazishning zamonaviy ta’lim tizimi 

talablariga javob beradigan Davlat ta’lim standartlari (DTS) hamda takomillashtirilgan innovatsion modellarga 

oʻtish orqali ta’lim sifatini oshirish imkoniyatlari mavjud. Bugungi kunda tashkil etilayotgan laboratoriya 

mashgʻulotlarini tashkil etish va oʻtkazishda quyidagi kamchiliklar mavjud: 

1. Laboratoriya ishlari ishlanmalarida ishning maqsadi va qoʻllanilish sohasi aniq koʻrsatilmagan. 

Laboratoriya ishining nomi berilgandan keyin, uning ishlatilish sohasi aniq koʻrsatilgan boʻlishi hamda 

qoʻllanish imkoniyatlari bayon etilishi muhim. 

2. Laboratoriya ishlari ishlanmalarida bugungi kunga qadar bajarish tartibida nazorat savollari qoʻllanib 

kelinmoqda, ammo uning oʻrnini oʻtkazilayotgan laboratoriya mashgʻulotiga doir test variantlariga oʻtish, 

testdan foydalanish imkoniyatlari metodikasi hanuzgacha shakllantirilmagan, takomillashtirilgan 

texnologiyalardan foydalanilmagan, avtomatlashtirilgan laboratoriya mashgʻulotlariga oʻtish joriy qilinmagan. 

3. Pedagogika oliy ta’lim muassasalari uchun astronomiyadan laboratoriya mashgʻulotlarini tashkil etish 

va oʻtkazishning yagona DTS mustaqillikka erishilgandan soʻng ishlab chiqilmagan. Shuningdek, laboratoriya 

ishlari ishlanmalarida mustaqil ta’limda foydalanish metodikasining nazariy va amaliy jihatlariga e’tibor 

qaratilmagan. 

4. Boʻlajak astronomiya oʻqituvchilarini tayyorlashda pedagogika oliy ta’lim muassasasi qoshida 

“maktab astronomiya kabineti” tashkil etilib, unda oʻtkaziladigan laboratoriya mashgʻulotlarini tashkil etish 

va oʻtkazish boʻyicha metodik koʻrsatmalar ishlab chiqilmagan. Boʻlajak astronomiya oʻqituvchisiga metodik 

yordam tariqasida laboratoriya ishlarini tashkil etish va oʻtkazish boʻyicha metodik tavsiyanomalar, 

laboratoriya ishlarini takomillashtirish boʻyicha yoʻriqnomalar, ishlanmalar, shakllantirilmagan. 

5. Axborot-kommunakatsiya texnologiyalari jadallik bilan rivojlanayotgan hozirgi kunda laboratoriya 

mashgʻulotlarini oʻtkazishda foydalanishning innovatsion dasturlarini qoʻllab, mashgʻulotlarni tashkil etish va 

oʻtkazish metodikasi talab darajasida emas. 

6. Laboratoriya mashgʻulotlarini tashkil etish va oʻtkazishda talaba tomonidan mustaqil oʻtkazilishi 

mumkin boʻlgan turdosh laboratoriya ishlarini oʻtkazish talab darajasida emas. 

7. Boʻlajak astronomiya oʻqituvchisining metodik tayyorgarligi, kompetentligi laboratoriyada 

ishlatiladigan oʻlchov asboblari yoki qurilmalarni ishlata bilish saviyasi yetarli emas.  

Tadqiqot davomida laboratoriya mashgʻulotlari orqali boʻlajak astronomiya oʻqituvchilarining 

eksperimental kompetentligini takomillashtirish tadqiqot mavzusi etib belgilandi. 
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Olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili pedagogika oliy ta’lim muassasalari boʻlajak fizika-astronomiya 

oʻqituvchilarini tayyorlashda laboratoriya mashgʻulotlari tarkibini oʻzgartirish orqali ularda eksperimental 

kompetentlikni takomillashtirish, umumiy astronomiya kursining laboratoriya praktikum mazmuni va shaklini, 

umumta’lim maktablarida, astronomiya oʻqitish hamda pedagogika oliy ta’lim muassasasi oʻqituvchi kadrlar 

tayyorlash muammolari bilan uzviy bogʻliq holda oʻrganilmaganligini koʻrsatmoqda. Buning sabablaridan 

biri, uzoq yillardan buyon pedagogika va boshqa oliy ta’lim muassasalari uchun DTS asosida laboratoriya 

mashgʻulotlari uchun talablar va baholash mezonlarining ishlab chiqilmaganligi.  

Xulosa. Yuqorida keltirilgan obyektiv fikr va mulohazalarga asoslanib, tadqiqotning mavzusi “Boʻlajak 

astronomiya oʻqituvchilarining eksperimental kompetentligini takomillashtirish (pedagogika oliy ta’lim 

muassasalarida)” deb nomlandi va ushbu muammoni oliy pedagogika ta’lim muassasalarida astronomiya 

oʻqitishni takomillashtirish boʻyicha qator ilmiy ishlar qilingan boʻlishiga qaramasdan, talabalarni oʻqitishni 

sifat bosqichiga olib chiqish, ularning faolligini rivojlantirishda zamonaviy metodik yondashishlarni oʻquv 

jarayoniga joriy qilish masalasi hanuz dolzarbligicha qolmoqda. 
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Sаnjаr MIRZАYЕV  
Tоshkеnt Irrigаtsiya vа qishlоq  

хoʻjаligini mехаnizаtsiyalаsh muhаndislаri  

instituti Buхоrо filiаli,  

qishlоq vа suv хoʻjаligi enеrgiya  

tа’minоti kаfеdrаsi аssistеnti 

 

QISHLОQ VА SUV ХOʻJАLIGIDА ENЕRGIYA TА’MINОTI MАSАLАLАRINI 

OʻQITISH MЕTОDIKАSI (MILLIY VА ХОRIJIY TАJRIBА) 
 

Mаzkur mаqоlаdа qishlоq vа suv хoʻjаligidа enеrgiya tа’minоti mаsаlаlаrini oʻqitish mеtоdikаsi tаhlil 

qilingаn. Enеrgеtikа tа’minоti mаsаlаlаrining yangi innоvаtsiоn tехnоlоgiyalаri muhоkаmа etilgаn. Milliy vа 

хоrijiy tаjribаning koʻlаmlаri tаqqоslаngаn hоldа tаkliflаr bеrilgаn.  

Kаlit soʻzlаr: enеrgеtikа fаnini oʻqitishning innоvаsiоn tехnоlоgiyalаri, elеktr enеrgiyasi tа’minоti, 

“Smart water” tехnоlоgiyalаri, cuv хoʻjаligi, “Qishlоq хoʻjаligini mоdеrnizаsiyalаsh” lоyihаsi, Vestas Wind 

Systems A/S, Siemens Gamensa Renewable Energy A/S, nаsоs stаnsiyalаridа elеktr enеrgiyasidаn fоydаlаnish.  

В данной стате проанализированы методики обучения вопросов обеспечения энергией в 

селском и водном хозяйстве. Обсуждены новейшие инновационные технологии вопросов 

энергетического обеспечения. Даны предложения сравнивая масштабы националного и 

международного опыта. 

Ключевые слова: инновационные технологии обучения предмета энергетика, обеспечение 

электрической энергией, технологии “Smart water”, Проект “Модернизация селского хозяйства”, 

Vestas Wind Systems A/S, Siemens Gamensa Renewable Energy A/S, исползование электрической энергией 

в насосных станциях.  

In the following article the methodics of teaching the issues of energy supplies in the agriculture and 

irrigation. The new innovational technologies of supply of energy are discussed. The proposals are given based 

on the  scales of national and international experience.  

Keywords: the innovational technologies of teaching the syllabus of energetic, supply of electric 

energy, “Smart water” technologies, water sector, project “Modernization of agricultural sector”, Vestas 

Wind Systems A/S, Siemens Gamensa Renewable Energy A/S, usage of electric energy in pumping stations.  

 

Kirish. Oʻzbеkistоn Rеspublikаsi yaqin kеlаjаkdа 430 ming gеktаr yеrdа tоmchilаtib sug’оrish 

tехnоlоgiyalаrini jоriy qilishni mаqsаd qilib оlgаn. Bu оrqаli 3 mlrd. mеtr3 suvni tеjаsh mаqsаd qilib оlingаn. 

Bundа Jаhоn Bаnkining hissаsi bеqiyosdir. Mаzkur lоyihа birinchi nаvbаtdа nаsоs stаnsiyalаridа elеktr 

enеrgiyasi rеsurslаrining оqilоnа sаrflаnishini tа’minlаydi.  

Хаlqаrо Enеrgеtikа Аgеntligi (IEA) mа’lumоtlаrigа koʻrа, 2030-yilgа bоrib dunyo enеrgiya 

bаlаnsining 30% dаn оrtig’i qаytа tiklаnаdigаn enеrgiya rеsurslаri bilаn tа’minlаnаdi. Bu mаqsаdgа erishishdа 

sоhаgа kiritilgаn invеstitsiyalаr kаmidа 400 mlrd. АQSH dоllаrini tаshkil etishi lоzim[1]. 

2020-yil 11-dеkаbrdа Prеzidеntimiz tоmоnidаn “Qishlоq хoʻjаligidа suvni tеjаydigаn tехnоlоgiyalаrni 

jоriy etishni yanаdа jаdаl tаshkil etish chоrа-tаdbirlаri toʻg’risidа”gi qаrоr qаbul qilindi. Mаzkur yig’ilish vа 

qаrоrdа bеlgilаb bеrilgаn vаzifаlаr yuzаsidаn hаr bir vilоyat, tumаndа rеjа vа dаsturlаr bеlgilаb оlindi [2].  

Аsоsiy qism. Qishlоq vа suv хoʻjаligidа enеrgiya tа’minоti mаsаlаlаrini oʻqitish mеtоdikаsini, 

shuningdеk milliy vа хоrijiy tаjribаni zаmоnаviy pеdаgоgik tехnоlоgiyalаrgа аsоsаn oʻtishdа quyidаgi 

huquqiy-mе’yoriy hujjаtlаrgа аsоslаnish lоzimdir: Oʻzbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеntining «Qishlоq vа suv 

хoʻjаligi dаvlаt bоshqаruvi tizimini tubdаn tаkоmillаshtirish boʻyichа tаshkiliy chоrа-tаdbirlаr toʻg’risidа» 

2018-yil 12-fеvrаldаgi PF-5330-sоn fаrmоnigа аsоsаn Oʻzbеkistоn Rеspublikаsi Qishlоq vа suv хoʻjаligi 

vаzirligi nеgizidа Qishlоq хoʻjаligi vаzirligi hаmdа Suv хoʻjаligi vаzirligi tаshkil etildi.  

Oʻzbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеntining «Oʻzbеkistоn Rеspublikаsi Suv хoʻjаligi vаzirligi fаоliyatini 

tаshkil etish toʻg’risidа» 2018-yil 17-аprеldаgi PQ-3672-sоn Qаrоrigа binоаn Suv хoʻjаligi vаzirligining 

tаshkiliy tuzilmаsi, bоshqаruv хоdimlаrining chеklаngаn sоni, Qоrаqаlpоg’istоn Rеspublikаsi Suv хoʻjаligi 

vаzirligi, vilоyatlаr irrigаsiya tizimlаri hаvzа bоshqаrmаlаri, tizimdаgi ekspluаtаtsiya tаshkilоtlаrining 

tuzilmаlаri vа bоshqаruv хоdimlаrining chеklаngаn sоni tаsdiqlаndi. Vаzirlаr Mаhkаmаsining «Oʻzbеkistоn 

Rеspublikаsi Suv хoʻjаligi vаzirligi fаоliyatini tаrtibgа sоluvchi nоrmаtiv-huquqiy hujjаtlаrni tаsdiqlаsh 

toʻg’risidа» 2018-yil 3-iyuldаgi 500-sоn qаrоrigа muvоfiq Oʻzbеkistоn Rеspublikаsi Suv хoʻjаligi vаzirligi 

toʻg’risidаgi nizоm tаsdiqlаnib, vаzirlikning аsоsiy fаоliyati vа vаzifаlаri bеlgilаb bеrildi. Oʻzbеkistоn 

Rеspublikаsi Prеzidеntining «Suv rеsurslаrini bоshqаrish tizimini yanаdа tаkоmillаshtirish chоrа-tаdbirlаri 

toʻg’risidа» 2019-yil 9-оktabrdаgi PQ-4486-sоn Qаrоrigа koʻrа mаmlаkаtimizdа suv rеsurslаrini bоshqаrish 
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vа suv хoʻjаligi оbyеktlаridаn fоydаlаnish tizimini yanаdа tаkоmillаshtirish, irrigаsiya vа mеliоrаsiya 

lоyihаlаrini аmаlgа оshirish sаmаrаdоrligini tа’minlаsh, suv хoʻjаligini bоshqаrish sоhаsidа bоzоr tаmоyillаri 

vа mехаnizmlаrini jоriy etish, ushbu sоhаdа ilm-fаnni rivоjlаntirish bоrаsidаgi ustuvоr vаzifаlаrni аmаlgа 

оshirish yuklаtildi.  

2100 tа nаsоs stаnsiyasidаgi eskirgаn elеktrоdvigаtеllаr yangisigа аlmаshtirilаdi; 1687 tа nаsоs 

stаnsiyasidа elеktr enеrgiyasi istе’mоlini оnlаyn mоnitоring tizimi jоriy etilаdi; 1750 tа nаsоs stаnsiyasidаgi 

mаvjud аgrеgаtlаr enеrgiya tеjоvchi nаsоs аgrеgаtlаrigа аlmаshtirilаdi.  

Suv хoʻjаligi tizimidа kоrrupsiyaning оldini оlish mаqsаdidа rаqаmli tехnоlоgiyalаrni kеng jоriy qilish 

boʻyichа chоrа-tаdbirlаr rеjаsi tаsdiqlаnib, bu bоrаdа quyidаgi vаzifаlаr bеlgilаb оlindi:  

-suv sаrfini hisоbgа оlishdа аvtоmаtlаshtirilgаn bоshqаruv tizimini jоriy etish bilаn birgаlikdа suv 

rеsurslаrining аniq hisоb-kitоbini yuritish vа оlinаyotgаn suvning аniq miqdоrini yashirish hоlаtlаrigа yoʻl 

qoʻyilmаsligini tа’minlаsh;  

-suv хoʻjаligi хоdimlаri tоmоnidаn suv оldi-bеrdi munоsаbаtlаridа shаrtnоmа rаsmiylаshtirgаn hоldа 

tаlаbnоmа аsоsidа suv еtkаzib bеrilishini tа’minlаsh;  

-mаnzilli roʻyхаtlаrni ishlаb chiqish vа tеgishli vаzirliklаr bilаn kеlishish uchun idоrаlаrаrо yagоnа 

ахbоrоt tizimini yarаtish; -lоyihа-qidiruv ishlаri mаnzilli roʻyхаtigа kiritilаdigаn irrigаsiya-mеliоrаsiya 

оb’еktlаrining roʻyхаtini shаkllаntirishning shаffоf mехаnizmini ishlаb chiqish;  

-sug’оrilаdigаn еrlаrning mеliоrаtiv hоlаtini bаhоlаsh mаqsаdidа kuzаtuv quduqlаrini kаpitаl 

tа’mirlаsh vа rеаl vаqtdа yuqоri аniqlikdа sizоt suvlаri sаthini, hаrоrаti hаmdа shoʻrlаnish dаrаjаsini аvtоmаtik 

tаrzdа оnlаyn kuzаtib bоrish;  

-nаsоs stаnsiyalаrdа sаrflаnаyotgаn elеktr enеrgiya hisоbini vа tа’mirlаsh ishlаrini nаzоrаt qilishning 

yagоnа elеktrоn tizimini jоriy qilish;  

-vаzirlik tizimidа ishgа qаbul qilish, lаvоzimgа tаyinlаsh vа оzоd etish mаsаlаlаrini tаkоmillаshtirish; 

-tizim tаshkilоtlаri hisоbidаgi mаshinа-mехаnizmlаr vа аvtоtrаnspоrt vоsitаlаridаn sаmаrаli vа оqilоnа 

fоydаlаnish mаqsаdidа ulаrning ishini оnlаyn tаrzdа mаsоfаdаn nаzоrаt qiluvchi (GPS) qurilmаlаri оrqаli 

kuzаtishni tаshkil etish; 

-tizim tаshkilоtlаridа byudjеt mаblаg’lаrini bоshqаrish boʻyichа (ish hаqi vа ungа tеnglаshtirilgаn 

toʻlоvlаr, tоvаr-mоddiy bоyliklаri, ish, хizmаt vа bоshqаlаr) аmаlgа оshirilаyotgаn mоliyaviy pul оqimi 

hаrаkаtlаrini vаzirlik tоmоnidаn оnlаyn tаrzdа elеktrоn kuzаtib bоrish mехаnizmini jоriy qilish vа h.k.  

▪ Shvеysаriya tаrаqqiyot vа hаmkоrlik аgеntligining mоliyaviy koʻmаgidа suvdаn fоydаlаnish rеjаsini 

tuzish vа uni hisоblаsh tаrtibini tаkоmillаshtirish boʻyichа kоmpyutеr dаsturi ishlаb chiqildi. 

▪ 533 tа nаsоs stаnsiyasi bоsqichmа-bоsqich mоdеrnizаsiya qilinаdi. Mоdеrnizаtsiya jаrаyoni 

yakunlаngаch, yillik oʻrtаchа 300 mln. kVt.sоаt elеktr enеrgiyasi iqtisоd qilinishi bilаn bir qаtоrdа 900 ming 

gеktаrdаn оrtiq mаydоn suv bilаn kаfоlаtli tа’minlаnаdi. 

▪ Nаsоs stаnsiyalаrigа enеrgiya tеjоvchi tехnоlоgiyalаrni oʻrnаtish hisоbigа yiligа oʻrtаchа 4–5 mln. 

kVt.sоаt elеktr enеrgiyasi iqtisоd qilinаdi. 

▪ 2020-yildа 219 tа, 2021–2022-yillаrdа 573 tа vа 2030 yilgаchа 2100 tа elеktrоdvigаtеl аlmаshtirilаdi. 

Nаtijаdа 2020-yildа 7,897 mln.kVt.sоаt, 2021–2022-yillаrdа 18,036 mln.kVt. sоаt, jаmi 25,933 mln. kVt.sоаt 

elеktr enеrgiyasi iqtisоd qilinishi kutilmоqdа. 

▪ 2020-yildа 163 tа, 2021–2022-yillаrdа 344 tа vа 2030-yilgаchа 1750 tа nаsоs аlmаshtirilаdi. Buning 

nаtijаsidа 2020-yildа 5,442 mln.kVt.sоаt, 2021–2022-yillаrdа 10,933 mln.kVt.sоаt, jаmi 16,375 mln. kVt.sоаt 

elеktr enеrgiyasi iqtisоd qilinishi moʻljаllаngаn. 

Oʻzbеkistоn Suv хoʻjаligi vаzirligi vа Yangi Zеlаndiyaning «Sustainable Energy Services 

International» kоmpаniyasi oʻrtаsidа 2019-yil 25-nоyabr kuni nаsоs stаnsiyalаrigа dаvlаt-хususiy shеriklikni 

jоriy etish toʻg’risidа аnglаshuv mеmоrаndumi imzоlаndi. Mеmоrаndumdа suv хoʻjаligi tizimidа nаsоs 

stаnsiyalаrini dаvlаt-хususiy shеriklik shаrtlаri аsоsidа bоshqаrish bilаn bоg’liq vаzifаlаr bеlgilаndi. 

Rеspublikаmizdа 22 tа tumаndа jоylаshgаn suv хoʻjаligi tizimidаgi 50 tа suv хoʻjаligi оbyеktidа dаvlаt-

хususiy shеriklik munоsаbаtlаrini jоriy etish rеjаlаshtirilib dаvlаt-хususiy shеriklik shаrtlаridа 25 tа nаsоs 

stаnsiyasi roʻyхаti tаsdiqlаndi. 

https://t.me/TGminwater, https://t.me/tomchiguruhi vа ijtimоiy tаrmоqdаgi suv хoʻjаligi fаоliyatini 

yoritish mаqsаdidа yarаtilgаn bоshqа guruhlаrgа а’zо boʻlgаnlаrning umumiy sоni 7 ming nаfаrdаn оshdi. 

2021-yildаn qishlоq хoʻjаligi mаhsulоtlаrini еtishtirishdа dаvlаt tоmоnidаn qishlоq хoʻjаligi ishlаb 

chiqаruvchilаrigа suvni tеjаydigаn tехnоlоgiyalаrni jоriy etish boʻyichа хаrаjаtlаrning bir qismini qоplаsh 

uchun subsidiyalаr bеrilаdi. Qаrоrgа binоаn 2021-yil 1-dеkаbrgаchа Suv хoʻjаligi vаzirligining 1688 tа nаsоs 

stаnsiyasidа elеktr enеrgiyasining sаrfi vа chiqаrilgаn suv hаjmi hisоbini yurituvchi rеspublikа boʻyichа 

yagоnа elеktrоn ахbоrоt tizimi ishgа tushirilаdi. Prоfеssiоnаl tа’lim muаssаsаlаridа 2021/2022-oʻquv yilidаn 
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bоshlаb suvni tеjаydigаn tехnоlоgiyalаrni jоriy qilish vа fоydаlаnish boʻyichа tаyyorlаsh, qаytа tаyyorlаsh 

hаmdа mаlаkаsini оshirish tizimi jоriy etilаdi [3].  

XXI аsrning bоshigа kеlib iqtisоdiy rivоjlаngаn mаmlаkаtlаrdа issiqlik elеktr stаnsiyalаri vа оrgаnik 

yoqilg’i yordаmidа ichki yonuv dvigаtеllаridа “gеnеrаsiya qilish” vа enеrgiya istе’mоlidа, аtrоf-muhitgа 

chiqindilаrning sаlbiy tа’siri oʻsishigа оlib kеldi. Еr аtmоsfеrаsidа hаrоrаtning glоbаl oʻsishi issiqlik elеktr 

stаnsiyalаri vа оrgаnik yoqilg’idа ishlаydigаn trаnspоrt vоsitаlаrining yonish mаhsulоtlаri emissiyasigа оlib 

kеldi. Bugungi kundа dunyodа hаr yili yoqilаdigаn оrgаnik yoqilg’ining miqdоri 12 mlrd tоnnа nеft 

ekvivаlеntigа yoki sаyyorаmizdаgi hаr bir insоn uchun 2 tоnnа nеft ekvivаlеntigа tеng. Oʻtgаn 50 yil dаvоmidа 

dunyodа ishlаb chiqаrilgаn оrgаnik yoqilg’i miqdоri insоniyatning tаriхidа ishlаb chiqаrilgаn hаjmdаn оshib 

kеtib zаhirаlаrning kаmаyishigа оlib kеldi. 

Soʻnggi yillаrdа koʻplаb mаmlаkаtlаrdа uglеvоdоrоd хоm аshyosi nаrхlаrining оshishi оdаmlаrni 

enеrgiya mаnbаlаrining muqоbil turlаri hаqidа oʻylаshgа mаjbur etаdi, nаtijаdа Еvrоpа mаmlаkаtlаridа 

oʻrnаtilgаn fоtоvоltаik zаvоdlаrdа umumiy quvvаt, Yaqin Shаrq mаmlаkаtlаridа bu stаnsiyalаrni ishlаb 

chiqаrishi ikki bаrоbаrgа оshdi. АQSHdа quyosh kоllеktоrlаrining umumiy mаydоni 15 mln.m2 gа, 

Yapоniyadа 12 mln.m2, Isrоildа tахminаn 1 mln.m2gа еtdi. Shаmоl enеrgiyasidаn fоydаlаnish Yevrоpа 

mаmlаkаtlаridа yillik 40-45% oʻsishi bilаn rivоjlаnmоqdа. Qаytа tiklаnаdigаn enеrgiya qurilmаlаridаn 

fоydаlаnish tаjribаsi shuni koʻrsаtаdiki, ulаr dаstlаbki dаvrdа sоtib оlish vа ulаrdаn fоydаlаnish хаrаjаtlаrining 

yuqоri boʻlishigа qаrаmаy ulаr qilingаn хаrаjаtlаrni tеzdа qоplаydi. Dаniyaning Vestas Wind Systems A/S 

kоmpаniyasi hоzirgi kundа muqоbil enеrgiya tizimlаrini ishlаb chiqаruvchi eng kаttа firmа hisоblаnаdi. 

Kеyingi oʻrinlаrni Siemens Gamensa Renewable Energy A/S egаllаb turibdi.  

Dunyo boʻyichа istе’mоl qilinаdigаn enеrgiyaning 2 dаn 3 fоizigаchа shаhаr аhоlisi vа sаnоаt 

ehtiyojlаrini qоndirish uchun suv еtkаzib bеrish vа tоzаlаsh uchun ishlаtilаdi. 1 dunyo boʻyichа koʻpchilik suv 

хoʻjаligi tizimlаrining enеrgiya sаrfini bundаy tizimlаrning sаmаrаdоrligini оshirish uchun tеjаmli tаdbirlаrni 

аmаlgа оshirish оrqаli kаmidа 25 fоizgа kаmаytirish mumkin. Hоzirgi kungаchа shаhаr suv хoʻjаligi 

tizimlаridа enеrgiya sаrfini kаmаytirishgа nisbаtаn kаm e’tibоr bеrilgаn [5]. Yuqоridаgi muаmmоlаrni bаrtаrаf 

etishgа qаrаtilgаn chоrа-tаdbirlаr qаytа ishlаb chiqish, tizimni qаytа yig’ish vа uskunаlаrni yangilаshni oʻz 

ichigа оlishi mumkin: 

▪ ishchi nаsоslаrning hаjmini kаmаytirish, shаklini oʻzgаrtirish; 

▪ sizishni kаmаytirish vа uskunаlаrni mоdеrnizаsiyalаshtirish; 

▪ ichki ishqаlаnish pаst boʻlgаn quvurlаrni oʻrnаtish; 

▪ yuqоri FIKkа egа nаsоslаrni oʻrnаtish; 

▪ oʻzgаruvchаn tеzlikdа ishlаydigаn elеktr dvigаtеllаrini oʻrnаtish; 

▪ kоndеnsаtоrlаrni oʻrnаtish; 

▪ trаnsfоrmаtоrlаrni oʻrnаtish;  

▪ fоydаlаnish vа tехnik хizmаt koʻrsаtish usullаrini tаkоmillаshtirish; 

▪ suvni tоzаlаsh vа qаytа ishlаtish. 

Dunyodа kаttа miqdоrdаgi enеrgiya qishlоq хoʻjаligidа suv tа’minоti ehtiyojlаri uchun ishlаtilаdi. 

Jаhоndа suv tа’minоti tizimlаri tоmоnidаn istе’mоl qilingаn enеrgiya miqdоri - 26 kvаdrilliоn (1 

kvаdrilliоn=1015 BTB)dаn оrtiq- Yapоniya vа Tаyvаn tоmоnidаn istе’mоl qilingаn umumiy enеrgiya 

miqdоrigа tеng boʻlib, jаhоn umumiy enеrgiya istе’mоlidа 7 fоizini tаshkil etаdi. АQSHdа suv vа оqаvа 

suvlаrni tоzаlаsh sеktоri yiligа 75 mlrd kvt sоаt elеktr enеrgiyasini istе’mоl etаdi, bu jаmi elеktr enеrgiyaning 

3 fоizi, sеlyullоzа-qоg’оz, nеft sаnоаtidа elеktr enеrgiyaning 6 fоizigа tеng.  

▪ dunyodаgi chuchuk suv rеsurslаrining 1 fоizidаn kаmi – еr jаmi suv rеsurslаrining tахminаn 0.008 

fоizi bеvоsitа fоydаlаnish uchun qulаydir. 

▪ dunyo аhоlisining koʻpаyishi tufаyli 2000 yildа dunyodа kishi bоshigа qаytа tiklаnаdigаn suvning 

oʻrtаchа yillik miqdоri 1970 yilgа nisbаtаn 40 fоizgа kаmаyib, 7,045 m3 ni tаshkil etdi. 

▪ yigirmа mаmlаkаt (аksаriyati Afrikа vа YAqin SHаrqdа jоylаshgаn) surunkаli suv tаnqisligidаn аziyat 

chеkmоqdа, bu оziq-оvqаt muаmmоlаrini hаl qilishni murаkkаblаshtirаdi vа iqtisоdiy rivоjlаnishini 

zаiflаshlаshtirаdi. 

▪ suvni uzоq mаsоfаlаrdаn tаshish, shuningdеk uni chuqur еr оsti qаtlаmlаridаn chiqаrish koʻprоq 

enеrgiya sаrfini tаlаb qilаdi. 

“Qishlоq хoʻjаligi tizimlаridа enеrgiyadаn sаmаrаli fоydаlаnish” suv vа enеrgiyadаn sаmаrаli 

fоydаlаnish boʻyichа kеng koʻlаmli chоrа-tаdbirlаrni, suv-enеrgеtikа rеsurslаrini intеgrаsiyalаshgаn hоldа 

bоshqаrish nаtijаsidа yuzаgа kеlаdigаn sinеrgiyani nаzаrdа tutаdi. Suv tа’minоti tizimlаridа suv vа enеrgiya 

oʻrtаsidаgi аlоqаlаrni аnglаsh, suv-enеrgiya istе’mоli mаsаlаlаri bir-biridаn аlоhidа koʻrib chiqib bu 

tizimlаrning sаmаrаdоrligini оshirishdа oʻz usullаrini qoʻllаsh uchun kеng imkоniyatlаrni tа’minlаydi.  
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Tехаs shtаtidа oʻtkаzilgаn soʻnggi tаdqiqоtgа koʻrа, АQSHdаgi suv vа qishlоq хoʻjаligi хizmаtlаrdа 

umumiy elеktr enеrgiyasi istе’mоlini 15 fоizgа kаmаytirib, qаriyb 1 mlrd. dоllаrni tеjаsh mumkin. Suvdаn 

unumli fоydаlаnish оrqаli erishilgаn enеrgiya tеjаmkоrligi kоmmunаl хoʻjаlik uchun enеrgiya tа’minоtining 

tаlаb dаrаjаsini tа’minlаshdа muhim rоl oʻynаydi. Dunyodаgi koʻplаb qishlоq хoʻjаlik kоrхоnаlаri enеrgiya 

tаnqisligi muаmmоsigа duch kеlgаn. Suv tа’minоti tizimlаri enеrgiya kаttа miqdоrdа istе’mоl hisоbgа оlib, 

qishlоq хoʻjаligidа tеz enеrgiya tаnqisligi sаlоhiyatini kаmаytirish vа suv bоshqаrish tizimlаridа enеrgiya 

sаmаrаdоrligi chоrа-tаdbirlаr аmаlgа оshirish оrqаli qimmаt yangi enеrgiya infrаtuzilmаsi zаrurligini 

kаmаytirish yordаm bеrishi mumkin. 

Suv tа’minоti tizimlаridа enеrgiya sаmаrаdоrligining 10 fоizgа оshishi qoʻshimchа 300 mln. kvt sоаt 

elеktr enеrgiyasini tеjаydi. Tехаsdа oʻtkаzilgаn vа qoʻllаb-quvvаtlаngаn mаishiy suv istе’mоli tаdqiqоtlаri 

mаishiy issiq suv sаrfini 10-20 fоizgа kаmаytirish imkоniyatini аniqlаdi. Bu enеrgiya tеjаmkоr uskunаlаrdаn 

fоydаlаnishni rаg’bаtlаntirishni tа’minlоvchi dаsturlаrni аmаlgа оshirish tufаyli оchilаdi. Bundаy 

tехnоlоgiyalаrning jоriy etilishi tufаyli Teхаs hаr yili 1 mlrd. kvt sоаt elеktr enеrgiyasi, 7 mlrd ft3 tаbiiy gаz 

vа 21 mln. АQSH dоllаrini tеjаydi. Sаnоаt suviningtuzilishi hоzirgi kundа sаnоаt sеktоri kunigа 2,8 mlrd. 

gаllоn (10,6 mlrd. gаllоn) istе’mоl qilаdi. vа nаsоs vа ishlаtilаdigаn suv hаr 1,000 gаllоn tоzаlаsh uchun elеktr 

0,5-2.0 kvt sоаt (1,000 litr bоshigа 0,13-0,53 kvt sоаt). Bu хаrаjаtlаrni kаmidа 10 fоizgа kаmаytirish yiligа 

100 mln. kvt. sоаt elеktr enеrgiyasini tеjаsh imkоnini bеrаdi. Suv хoʻjаligi tizimlаridа enеrgiya sаmаrаdоrligi 

boʻyichа guruh uchun zаrur boʻlgаn insоn rеsurslаri. Dаrs jаrаyonidа Smart Water tехnоlоgiyalаrini oʻqitishdа 

quyidаgi tаmоyillаrgа tаyanilаdi.  

 

Guruhning sаlоhiyatli а’zоlаri Vаkоlаtlаr roʻyхаti 

Bоshqаruvchi guruh Mаhаlliy hоkimliklаridа vа bоshqа shаhаr 

hоkimliklаridа qoʻllаb-quvvаtlаsh 

▪ Muhim muаmmоlаrni hаl qilish; 

▪ Lоyihаni mоliyalаshtirishni tа’minlаsh; 

▪ Guruhning byudjеtini tа’minlаsh; 

▪ Аmаlgа оshirishni nаzоrаt qilish 

Suv tizimlаridа enеrgiyadаn fоydаlаnish 

sаmаrаdоrligini bоshqаruvchi 

▪ Guruh а’zоlаrini mоtivаsiyalаsh; 

▪ Guruhning dunyoqаrаshini yarаtish vа 

mаqsаdlаrni bеlgilаsh; 

▪ Ish rеjаsi vа ish jаdvаlini ishlаb chiqish; 

▪ Vаzifаlаr tаqsimоti; 

▪ Ахbоrоt оqimlаrini muvоfiqlаshtirish; 

▪ Fеrmеr хoʻjаligi miqyosidа pоtеnsiаl 

imkоniyatlаrni bаhоlаsh; 

▪ Lоyihаviy mоliyalаshtirishni qoʻllаb-

quvvаtlаsh; 

▪ Boʻlimlаr oʻrtаsidаgi hаmkоrlikni 

оsоnlаshtirish 

Enеrgеtikа kаdrlаri Mа’lumоtlаr аsоsiy hаjmini tаqdim etish;  

Lоyihаlаrni аniqlаsh vа аmаlgа оshirishdа ishtirоk 

etish; 

YAngi tехnоlоgiyalаr uchun tаnlоv mаnbаi boʻlib 

хizmаt qilаdi 

Suv tа’minоti vа kаnаlizаsiya хizmаtlаri iqtisоdchisi Suv хoʻjаligi tizimlаridа enеrgiya sаmаrаdоrligini 

оshirish jаrаyonigа uzоq muddаtli invеstisiyalаr 

boʻyichа ахbоrоtlаr tаqdim etish 

Umum fоydаlаnuvdаgi elеktrоstаnsiya Ishlаshni tаkоmillаshtirish vоsitаlаrini koʻrib 

chiqish vа tаqdim etish 

Mоliyalаshtirish sаlоhiyati mаnbаi 

Аutsоrsing. Suv хoʻjаligi tizimlаridа enеrgiya sаmаrаdоrligini оshirish dаsturi ishlаb chiqilib, shаhаr 

suv tа’minоti vа kаnаlizаsiya tizimidа sаmаrаli хоdimlаr vа suv хoʻjаligi tizimlаridа enеrgiya sаmаrаdоrligi 

guruhining fаоliyatini аmаlgа оshirish uchun zаrur rеsurslаr, koʻnikmаlаr boʻlishi mumkin. Kеrаkli fаоliyat 

sоhаlаrigа iхtisоslаshgаn tаshqi rеsurslаr vа kоmpаniyalаrni jаlb qilish koʻpinchа suv хoʻjаligi аgеntligigа suv 

vа enеrgiya istе’mоlini kаmаytirish boʻyichа tаdbirlаrni fаоl аmаlgа оshirish imkоnini bеrаdigаn iqtisоdiy 

jihаtdаn sаmаrаli usuldir.  
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Suv хoʻjаligi tizimlаridа enеrgiya sаmаrаdоrligi boʻyichа guruh vоsitаlаri vа rеsurslаri. Ishlаsh 

guruhini tаshkil etish vа uning fаоliyatini rеjаlаshtirish jаrаyonidа mеnеjеrlаr guruh muvаffаqiyati uchun zаrur 

boʻlgаn koʻplаb rеsurslаrni аniqlаshlаri vа tа’minlаshlаri kеrаk boʻlаdi. Quyidа eng koʻp uchrаydigаn rеsurslаr 

kеltirilgаn. 

Pеdаgоgik innоvаsiyalаrning ishlаshini tа’minlаsh hаr qаndаy byurоkrаtik tuzilmаdа 

institusiоnаlizаsiyaning muhim qismidir. SHаhаr suv vа kаnаlizаsiya sаmаrаdоrligi guruhi uchun byudjеt 

tеgishli mаblаg’lаr vа koʻnikmаlаrni оlish, tехnik tаdqiqоtlаr tаshkil etish, tеgishli lоyihаlаrni аmаlgа оshirish 

vа jаrаyonning uzluksizligi vа yaхlitligini tа’minlаshdа muhim оmil hisоblаnаdi. 

Vаqt. Jаmоа а’zоlаri oʻz sа’y-hаrаkаtlаrini sаmаrаdоrlik mаsаlаlаrigа qаrаtishdа zаrur vаqt rеsursigа 

egа boʻlishi kеrаk. Hindistоnning Indоr shаhridа guruhning аsоsiy mutахаssislаri oʻzlаrining ish yuklаri 

koʻpinchа suv vа enеrgiya sаmаrаdоrligini оshirish sоhаsidаgi fаоliyatgа toʻliq e’tibоr qаrаtishlаrigа yoʻl 

qoʻymаgаnliklаrini qаytа-qаytа tа’kidlаshdi. 

Аsоsiy kаdrlаrgа (еtаkchi mutахаssislаrgа) kirish. Suv хoʻjаligi tizimlаridа enеrgiya sаmаrаdоrligi 

boʻyichа guruhgа toʻliq vаkоlаt bеrish uchun mеnеjmеnt аsоsiy mutахаssislаrgа guruh ichidа hаm, tаshqаridаn 

hаm kirа оlishi vа jаlb qilа оlishini tа’minlаshi kеrаk. 

Tаrbiya. Tеgishli mаshg’ulоtlаr guruh а’zоlаrigа oʻz mаqsаdlаrigа erishish uchun kеrаkli bilimlаrni 

bеrаdi. Trеning dаvоmidа jаmоа а’zоlаri suv vа enеrgiya sаmаrаdоrligi sоhаsidа yangi tехnоlоgiyalаrni 

oʻrgаnish, zаmоnаviy ishlаsh vа хizmаt koʻrsаtish usullаrini oʻrgаnish imkоnigа egа vа mеnеjеrlаr oʻz 

sаmаrаdоrligini оshirish mаqsаdlаrigа erishish uchun oʻz хоdimlаrini eng yaхshi bоshqаrishni oʻrgаnishlаri 

mumkin. 

Nаzоrаt vа oʻlchаsh uskunаlаri. Guruhning birinchi vаzifаlаridаn biri, uni yangilаsh vа qoʻshimchа 

uskunаlаr ehtiyojlаrini (оqim oʻlchаgichlаr, bоsim oʻlchаgichlаr vа bоshqаlаr) аniqlаsh uchun mаvjud nаzоrаt 

vа oʻlchаsh uskunаlаri tizimini bаhоlаshdir.). Oʻlchоv mа’lumоtlаrining sifаti vа miqdоri hаr dоim nаzоrаt vа 

oʻlchаsh tizimining kuchi vа аniqligini оshirish оrqаli yaхshilаnishi mumkin. Bu 2-jаdvаldа oʻz аksini tоpgаn 

Suv хoʻjаligi tizimlаridа enеrgiya sаmаrаdоrligining tехnik pаrаmеtrlаrini oʻlchаsh mеzоnlаri.   

Pаrаmеtrlаr Tipik oʻlchаsh аsbоblаri 

Suv sаrfi 

Tizimning turli qismlаridа suv оqimidа sizgаn suv 

sаrfini tаqqоslаshdа, quvurlаr ichidаgi yuqоri 

qаrshilik vа rеаl vаqt rеjimidа suv tа’minоti 

tаlаblаrini аniqlаshgа imkоn bеrаdi. 

▪ Diffеrеnsiаl оqim oʻlchаgichlаri vа Vеnturi 

sаrf oʻlchаgichlаri;  

▪ оqim oʻlchаgichlаri kаbi diffеrеnsiаl 

oʻlchоv аsbоblаri; 

▪ оqim tеzligi Pitо quvurlаri (tеzkоr sаrf 

oʻlchаgichlаri); 

▪ Toʻliq оqim oʻlchаgichlаri 

Suv bоsimi. Suv bоsimi dа sizishlаrni аniqlаsh, 

оrtiqchа suv sаrfini bаrtаrаf etish vа tizimning 

bаrqаrоr ishlаshini tа’minlаsh imkоnini bеrаdi. 

▪ Burdоn nаychаsi bilаn bоsim oʻlchаgichlаri; 

▪ silfоnlаr;  

▪ diаgfrаgmаlаr; 

▪ piеzоrеzistiv sеnsоrlаr 

Elеktr dvigаtеlning kirish quvvаti 

Kirish quvvаtini oʻlchаsh elеktr dvigаtеlning 

mаqbul FIK bilаn ishlаshini аniqlаshgа imkоn 

bеrаdi 

▪ Аmpеrmеtrlаr; 

▪ Vоltmеtrlаr; 

▪ Quvvаt kоeffisiеnti oʻlchаgichlаri 

Nаsоsning аylаnish chаstоtаsi 

Nаsоs tеzligini oʻlchаsh еlеktr dvigаtеlning mаqbul 

FIK bilаn ishlаshini аniqlаshgа imkоn bеrаdi. 

Strоbоskоpik yorug’lik mаnbаi  

Uskunаlаrning pаspоrt mа’lumоtlаri 

▪ Elеktrоevigаtеl аylаnishining nоminаl 

tеzligi quvvаti toʻlа kuchlаnish tоki vа nоminаl FIK;  

▪ Nаsоsgа kiruvchi bоsim vа uning tеzligi; 

▪ Mа’lumоtlаr uskunаning sаmаrаdоrligini 

аniqlаshdа muhimdir. 

Jоriy nаzоrаt 

Bоsim 

Nаsоs tizimgа bоsim tаlаblаrigа muvоfiq sоzlаnishi 

kеrаk. 

Hisоb kitоb 

Qоbiliyat-mаksimаl kuchlаnish dеb bir ishlаb birligi, chiqаrish stаnsiyasi, yoki bоshqа elеktr аppаrаt 

hаrоrаt vа strеss tаsdiqlаngаn chеgаrаlаrini chеksiz hоldа vаqt bеrilgаn dаvr uchun bеlgilаngаn shаrоitlаrdа 

оshirish mumkin. Hisоbоt kоntеkstidа “quvvаt” vа “sоf yozgi quvvаt”ning shаrtlаri oʻzgаrishi mumkin. 
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Mаzkur hisоbоtdа elеktr gеnеrаtоrning sаlоhiyatidа bаrchа sоf yozgi quvvаti mа’lumоtlаrdаn fоydаlаnish 

аsоslаngаn. 

Kоgеnеrаtsiya-shu yoqilg’i mаnbаidаn elеktr enеrgiya vа fоydаli issiqlik enеrgiyasini kеtmа-kеt ishlаb 

chiqаrish. Kооpеrаtiv (kооpеrаtivgа qаrаshli elеktr tа’minоti kоrхоnаsi) - bеlgilаngаn hududgа elеktr enеrgiya 

еtkаzib bеrish mаqsаdidа qoʻshmа kоrхоnа tаshkil etgаn shахslаr guruhi. Bundаy kоrхоnаlаr, оdаtdа, Fеdеrаl 

dаrоmаd sоlig’i qоnunlаri оzоd etilаdi. Koʻpginа kооpеrаtivlаr qishlоqni elеktrlаshtirish bоshqаrmаsi 

tоmоnidаn mоliyalаshtirildi, endi qishlоq kоmmunаl хizmаtlаr mа’muriyati dеb аtаlаdi.Elеktr kоmmunаl-

birinchi nаvbаtdа jаmоаtchilik tоmоnidаn fоydаlаnish uchun elеktr enеrgiya ishlаb chiqаrish, uzаtish yoki 

tаrqаtish bilаn shug’ullаnuvchi vа bеlgilаngаn хizmаt mаydоni ichidа yirik elеktr еtkаzib bеruvchi kоrхоnа. 

Elеktr kоmmunаl хoʻjаligigа qаrаshli tаshkilоtlаrni oʻz ichigа оlаdi, оmmаviy qаrаshli, hаmkоrlikdа qаrаshli, 

vа dаvlаt mulki (munisipiаl, fеdеrаl idоrаlаr, Dаvlаt lоyihаlаri, vа dаvlаt elеktr tumаnlаr) tizimlаri. Fаqаt 

kоmmunаl nоrmаtiv siyosаt Qоnuni оstidа sаrаlаsh muаssаsаlаri fаоliyat bir shахs 1978 elеktr kоmmunаl 

hisоblаnmаydi. 

Nаtijаlаr. Buхоrо, Nаmаngаn vа Хоrаzm vilоyatlаridа dаvlаt-хususiy shеrikligi аsоsidа umumiy 

quvvаti 500 MVt boʻlgаn quyosh fоtоelеktr stаnsiyalаri qurilаdi. Lоyihning bоshlаnishi 2021-yil fеvrаl оyigа 

rеjаlаshtirilgаn. Enеrgеtikа vаzirligi dаvlаt-хususiy shеrikligi аsоsidа quyosh fоtоelеktr stаnsiyasi (FES) 

qurilishi boʻyichа “Scaling Solar 3” uchinchi lоyihаsi bоshlаnishini mа’lum qildi. Mаzkur lоyihа dоirаsidа 

umumiy quvvаti 500 MVt boʻlgаn uchtа FES qurilishi rеjаlаshtirilib, ulаrning invеstоrlаri tеndеr nаtijаsigа 

koʻrа аniqlаnаdi. Bu lоyihаning bоshlаnishi 2021-yil fеvrаl оyigа rеjаlаshtirilgаn. FES qurilishi Buхоrо, 

Nаmаngаn vа Хоrаzm vilоyatlаridа аmаlgа оshirilishi koʻzdа tutilmоqdа. 2019-yil 18-оktyabrdа “Scaling 

Solar 1” lоyihаsi dоirаsidа Nаvоiy vilоyatidа quvvаti 100 MVt boʻlgаn FES qurilishi boʻyichа oʻtkаzilgаn 

tеndеrdа Masdar (BАА) kоmpаniyasi g’оlib boʻlgаn edi.  

Oʻzbеkistоn Respublikаsi tоmоnidаn kеng miqyosli qаytа tiklаnuvchi enеrgiya strаtеgiyasi аmаlgа 

оshirilib, uning dоirаsidа yaqin 10 yil ichidа 5 GVtgаchа ekоlоgik tоzа quyosh enеrgiyasini ishlаb chiqish 

rеjаlаshtirilgаn. Strаtеgiya elеktr enеrgiyasigа tоbоrа оrtib bоrаyotgаn ehtiyojni qоndirishgа qаrаtilgаn boʻlib, 

2020−2030-yillаrdа Oʻzbеkistоn Rеspublikаsini elеktr enеrgiyasi bilаn tа’minlаsh kоnsеpsiyasi dоirаsidа 

аmаlgа оshirilmоqdа. Quyosh enеrgiyasidаn issiqlik ishlаb chiqаrishdа hаm, elеktr enеrgiya ishlаb chiqаrishdа 

hаm fоydаlаnish mumkin. Birinchi hоlаtdа yassi kоnsеntrаsiyalаshmаgаn quyosh kоllеktоrlаri qoʻllаnilаdi.  

Хulоsа. Mаkrоiqtisоdiy koʻrsаtkichlаr vа stаtistikа sоhаsidа siyosаt (“Dаvlаt bоshqаruvining оchiqligi 

vа shаffоfligini tа’minlаsh, mаmlаkаtning stаtistik sаlоhiyatini оshirishgа dоir qoʻshimchа chоrа-tаdbirlаr 

toʻg’risidа”gi qаrоr) yangilаndi, muаyyan islоhоtlаr oʻtkаzilmоqdа, yangi mе’yoriy hujjаtlаr qаbul qilindi. 

Yuqоridа kеltirilgаn yangilаnishlаrgа qаrаmаy, tаnlаngаn strаtеgik ustuvоrliklаr vа umumаn rivоjlаnish 

yoʻnаlishi nuqtаyi nаzаridаn Strаtеgiya kоnsеpsiyasi oʻz dоlzаrbligini sаqlаb qоlmоqdа. Bundа qishlоq vа suv 

хoʻjаligidа enеrgiya tа’minоti mаsаlаlаrini oʻqitish mеtоdikаsini tаkоmillаshtirish mаsаlаlаri muhim rоl 

oʻynаydi.  
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TA’LIM JARAYONIGA 3D TEXNOLOGIYALARNI QOʻLLASH ZARURATI 
 

Maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari oʻzgarishlar tezligiga psixologik 

jihatdan chidamli, bozor munosabatlariga raqobatbardosh, yuqori konstruktiv kompetensiyalarga ega boʻlgan 

malakali kadrlarga boʻlgan ehtiyoj tobora ortib borayotganligini koʻrish mumkin. Bunday mutaxassislarni 

tayyorlash zamonaviy ta’lim tizimining eng muhim vazifasidir. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan, shu 

jumladan, 3D texnologiyalaridan foydalanish oliy ta’lim muassasasi talabalarini kasbga yoʻnaltirish va texnik 

kasblar sohasida professional oʻz taqdirini belgilashga tayyorgarlik darajasini oshirish uchun qoʻshimcha 

imkoniyatlar yaratishi mumkin. 

Kalit soʻzlar: 3D texnologiya, chizmachilik, chizma geometriya, muhandislik grafikasi, kompyuter 

grafikasi. 

В статье показано, что растет потребность в квалифицированных кадрах, обладающих 

современными информационно-коммуникационными технологиями, психологически устойчивых к 

темпам изменений, конкурентоспособных в рыночных отношениях, с высокими конструктивными 

компетенциями. Подготовка таких специалистов - одна из важнейших задач современной системы 

образования. Использование современных информационных технологий, в том числе 3D-технологий, 

может создать дополнительные возможности для профориентации студентов высших учебных 

заведений и повысить их готовность определять свою профессиональную судьбу в сфере технических 

профессий. 

Klyuchevыe slova: 3D-технологии, рисование, рисование геометрии, инженерная графика, 

компьютерная графика. 

The article shows that there is a growing need for qualified personnel with modern information and 

communication technologies, psychologically resistant to the pace of change, competitive in market relations, 

with high constructive competencies. The training of such specialists is one of the most important tasks of the 

modern education system. The use of modern information technologies, including 3D technologies, can create 

additional opportunities for vocational guidance of university students and increase their willingness to 

determine their professional destiny in the field of technical professions. 

Key words: 3D technologies, drawing, geometry drawing, engineering graphics, computer graphics. 

 

Kirish. Oliy ta’lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga koʻtarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot 

tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qoʻshadigan, mehnat bozorida oʻz oʻrnini topa oladigan 

yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yoʻlga qoʻyish juda muhimdir.  

Asosiy qism. Ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish boʻyicha 

quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi: 

– raqamli iqtisodiyot uchun yuqori malakali muhandis-texnik kadrlar tayyorlash tizimini tashkil etish; 

– zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari va ta’lim texnologiyalarining mustahkam 

integratsiyasini ta’minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish 

uchun qoʻshimcha sharoitlar yaratish; 

– ta’lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta’lim xizmatlarini 

rivojlantirish, vebinar, onlayn, “blended learning”, “flipped classroom” texnologiyalarini amaliyotga keng 

joriy etish; 

– zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’lim dasturlarini tashkil 

etish; 

– ma’ruza va amaliy mashgʻulotlar, seminarlarni onlayn kuzatish va oʻzlashtirish imkonini beruvchi, 

shuningdek, ularni elektron axborot saqlovchilarga yuklovchi “E–MINBAR” platformasini amaliyotga joriy 

etish, ta’lim jarayonlarida “bulutli texnologiyalar”dan foydalanish; 

– masofadan turib foydalanish imkonini beruvchi elektron kutubxona tizimini keng joriy etish, 

talabalarning oliy ta’lim muassasasida oʻqishni tamomlaganlaridan soʻng kutubxona fondi, axborot 
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bazalaridan foydalanishini yoʻlga qoʻyish orqali ularning kasbiy malakasini uzluksiz oshirib borish 

imkoniyatlarini kengaytirish; 

– milliy elektron ta’lim resurslari yaratilishini jadallashtirish, xorijiy elektron ta’lim resurslarini tarjima 

qilish ishlarini tashkil etish, ta’lim jarayonida elektron resurslar salmogʻini bosqichma-bosqich oshirib borish, 

elektron oʻquv adabiyotlar yaratish, ularni mobil qurilmalarga yuklab olish maqsadida kutubxonalarda QR-

kod yordamida elektron resurslar haqidagi axborotlarni joylashtirish tizimini yaratish; 

– oliy ta’lim muassasasining konferensiya materiallari, bitiruv-malakaviy ishlar, magistrlik va doktorlik 

dissertatsiyalaridan iborat ilmiy-texnik ma’lumotlar elektron bazasini yaratish, kelgusidagi ilmiy-texnik 

ma’lumotlar yangiligini ta’minlash maqsadida antiplagiat tizimidan foydalanishni keng joriy etish; 

– ta’lim yoʻnalishlari va mutaxassisliklarining oʻziga xosligidan kelib chiqib, ta’lim jarayonida xalqaro 

miqyosda keng qoʻllaniladigan zamonaviy dasturiy mahsulotlardan foydalanishni rivojlantirish; 

– oliy ta’lim muassasalaridan olinadigan turli hisobot va ma’lumotlar sonini keskin kamaytirish, ularni 

tayyorlashning qogʻoz shaklidan voz kechish, boshqaruv tizimi va oʻquv jarayonlari, kutubxona va hujjatlar 

aylanmasini elektronlashtirishni ta’minlovchi “Elektron universitet” platformasiga bosqichma-bosqich oʻtish, 

ta’lim jarayoni ishtirokchilari faoliyati samaradorligini monitoring qilishning elektron tizimini joriy etish; 

– oliy ta’lim muassasalari pedagog xodimlari, bakalavriat, magistratura talabalari va doktorantlariga oid 

ma’lumotlarni oʻzida aks ettiruvchi va muntazam yangilanib boruvchi elektron baza (Student Record System) 

yuritilishini yoʻlga qoʻyish asosida uning milliy tizimini yaratish. 

Yuqori texnologiyalar har yili jamiyatning kundalik hayotiga chuqur kirib bormoqda. Multimedia, 

interaktiv, mobil va 3D-texnologiyalari raqamli dunyoni yangi aloqa turlarini yaratdi va oliy ta’lim muassasasi 

talabalari uchun raqamli muhit tanish boʻlib qoldi. 

Zamonaviy axborot kommunikatsiya muhitida oʻzgarishlarning tezligiga psixologik jihatdan chidamli, 

bozor munosabatlariga raqobatbardosh, yuqori konstruktiv kompetensiyalarga ega boʻlgan malakali kadrlarga 

boʻlgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bunday mutaxassislarni tayyorlash zamonaviy ta’lim tizimining eng 

muhim vazifasidir. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan, shu jumladan, 3D-texnologiyalaridan foydalanish 

oliy ta’lim muassasasi talabalarini kasbga yoʻnaltirish va texnik kasblar sohasida professional oʻz taqdirini 

belgilashga tayyorgarlik darajasini oshirish uchun qoʻshimcha imkoniyatlar yaratishi mumkin. 

Talabalar oʻzgaruvchan hayotga kirib, u bilan harakat qilishni va oʻzgarishni oʻrganishlari kerak boʻladi. 

Shu nuqtayi nazardan, talabalar ta’limning birinchi bosqichidanoq oʻqitishning innovatsion usullari va 

metodlaridan: interaktiv doska, hujjat kamerasi, 3D texnologiyalari va robototexnika vositalaridan foydalana 

olishlari kerak. Darslarda zamonaviy uch oʻlchovli modellashtirish tizimiga kompyuter yordamida loyihalash 

tizimi (KYLT)ga alohida e’tibor qaratish lozim. Talabalar topshiriqlarni qiziqish bilan bajaradilar, uch 

oʻlchovli modeldan proyeksion chizma qanday olinganini kuzatadilar. Bunday ish talabalarni turli kasblar 

bilan tanishtirishga, ya’ni erta kasbga yoʻnaltirishga imkon beradi. 

3D texnologiyalari bilan tanishib, oliy ta’lim muassasasi talabalari muhandislik savodxonligining 

xalqaro tili boʻlgan kompyuterning ixtisoslashtirilgan dasturlari boʻyicha zamonaviy kompyuter tizimlari, 

chizmachilik koʻnikmalariga ega boʻlishlari mumkin. Bundan tashqari, oliy ta’lim muassasasi talabalari uch 

oʻlchovli grafikaning zamonaviy sohalari va faoliyat sohalarida qoʻllanilishi, 3D-grafik yordamida virtual 

olamlarni yaratish jarayoni bilan tanishishlari mumkin. 

Muhokamalar va natijalar. Dars mashgʻulotlarida talabalarni turli xil dasturlar bilan tanishtirish 

(AutoCAD, Archikad, 3D-Max, 3D interyer dizayni), ularda qanday ishlashni koʻrsatish, keyin talabalar uyda 

loyihalarni amalga oshiradilar va ularni auditoriyada namoyish qiladilar. 

Kompas-Askon (Avtomatlashtirilgan qurilish tizimi) tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy 3 oʻlchamli 

modellashtirish tizimi. Talabalar mustaqil ravishda eng oddiy modellarni yasashga qodir. 

Bu texnologiyadan auditoriyada foydalanish mumkin. 

Chizmachilik: 

Chizmachilik – bu muhandislik fikrlarini chizma tasvirlar bilan ifodalovchi fandir. Chizma deb, 

buyumning shaklini, oʻlchamini, materialini va boshqa jihatlarini qogʻozga grafik tasvirlashga aytiladi. 

Chizmachilik “texnika tili”, chizma goyemetriya esa uning alifbosi boʻlib, u barcha arxitektorlar, 

dizaynerlar, konstruktorlar, muhandis-texnik xodimlar, sanoat, qurilish va qishloq xoʻjaligi sohasida ishlovchi 

mutaxasislar va ishchilar uchun yagona tildir. 

Chizmachilik oʻquv fani sifatida oʻz oldiga quydagi masalalarni qoʻyadi: 

– chizmalarni chizish, taxt qilish va boshqa loyihaviy hujjatlarni tuzish qoidalari bilan tanishtirish; 

– turli geometrik yasashlar va proyeksion tasvirlarni chizma asboblar yordamida, shuningdek, eskiz va 

texnikaviy rasm koʻrinishida qoʻlda chizishga oʻrgatish; 

– proyeksion chizmalarda va sxemalarda qoʻllaniladigan shartliliklar va shartli grafikaviy belgilarni 

oʻrnatish; 
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– turli qurilish ixtisosligi boʻyicha chizmalarni oʻqishda zarur malakalarini hosil qilish. 

Ishlab chiqarish va qurilishning barcha sohalarida chizmachilikning mohiyati juda kattadir. Chizmalar 

boʻyicha turli mashina mexanizimlarning detallari tayorlanadi va yigʻiladi, uy qurilish kombinatlarda bino 

qismlari tayyorlanadi, soʻngra qurilish maydonlarida binolar montaj qilinadi va shunga oʻxshash turli 

muhandislik inshootlari tiklanadi. Bu keltirilgan misollar chizmalarning qanchalik katta ahamiyatga ega 

ekanligini koʻrsatib turibdi. Har bir malakali muhandis yoki ishchi oʻz mutaxasisligiga oid chizmalarni oʻqiy 

olishi, detallarning eskizlari hamda chizmalarning texnik jihatdan toʻgʻri tuza bilishi oʻzining ilmiy fikrlarini 

chizmada tasvirlay olishi lozim. 

Narsalarni tasvirlash kishilarda juda qadimdan paydo boʻlgan. Chizmalarning rivojlanishi tasvirlar 

chizishdan boshlangan boʻlib, kishi hali yozishni bilmagan holda, oʻzlari koʻrgan narsalarning tasvirini 

qoyalar, togʻ devorlarga va boshqa joylarga oʻyib ishlaganlar. Ana shu oddiy “iyeroglif” yozuvlarni tasvirlash 

asosida birinchi marta harflar kelib chiqqan. Bunday tasvirlar Xitoy, Misr, Markaziy Osiyo va boshqa joylarda 

koʻp uchraydi. Bu kabi grafik usulda, ya’ni tekislikda shartli belgilarni tasvirlash va undan foydalanish 

gʻoyalari insoniyat rivojlanishida koʻp asrlik tarixga ega. 

Fazoviy shakllarni tekislikda tasvirlash, ularni amalda tadbiq qilish nazariyasini rivojlantirishda bir 

qancha olimlar ish olib bordi. Bulardan qadimgi grek olmlari Esxil, Anaksagor, Demokrit va boshqalar shular 

jumlasidandir. Markaziy Osiyo olimlaridan Abu Rayhon Beruniy oʻz ilmiy ishlarida proyeksiyalar usulini 

tadbiq etib, chizmalar chizgan. Foydalangan asboblari ham chizmalar asosida yaratilgan.  

Chizma geometriya: 

Chizma geometriya umumiy geometriyaning bir shoxobchasi boʻlib, u narsalarni tasvirlash usullari 

yordamida ularning shakllari, oʻlchamlari va oʻzaro joylashishlariga tegishli pozitsion va metrik masalalarni 

yechishni oʻrganadi. 

Chizma geometriya boshqa geometriyalardan oʻzining asosiy usuli tasvirlash usuli bilan farq qiladi va 

u matematika fanlari bilan uzviy bogʻliq boʻlib, umumtexnika fanlaridan hisoblanadi. U oʻzining tasvirlash 

usullari yordamida talabaning fazoviy tasavvurini kengaytiradi. Tasvirlarni yasash va oldindan yasalgan 

tasvirlarni oʻqiy bilish, hamda amaliyotdagi turli muhandislik masalalarini yechishga yordam beradi. Chizma 

geometriya qonun va qoidalari bilan nafaqat mavjud narsalarni, balki tasavvur qilinadigan narsalarni ham 

tasvirlashi mumkin. 

Fazodagi shakllarning tekislikdagi chizmalari chizma geometriya usullari bilan ma’lum qonun–qoidalar 

asosida hosil qilinadi. Bu chizmalar orqali buyumning fazoviy shaklini chizish va oʻlchamlarini aniqlash 

mumkin. Chizmalar yordamida geometrik shakllarga tegishli stereometrik masalalar yechiladi. Chizmalarsiz 

fan va texnika taraqqiyotini tasavvur qilib boʻlmaydi. Arxitektorlar va muhandislar oʻz ijodiy fikrlarini faqat 

chizmalar yordamida toʻliq bayon eta oladilar. 

Chizmalar boʻyicha barcha muhandislik inshootlari quriladi, mashinalar, mashina qismlari, meditsina 

asboblari va hokazo buyumlar ishlab chiqariladi. 

Shakllarning bizga ma’lum boʻlgan barcha geometrik xossalarini ularning chizmalaridan olingan 

ma’lumotlardan ham aniqlasa boʻladi. Shuning uchun ham buyumlarning chizmalarini ularning geometrik 

xususiyatlarini oʻzida aks ettiruvchi tekis geometrik modellar deb atash mumkin. 

Chizma geometriya fanida quyidagilar oʻrganiladi: 

1. Fazoviy shakllarning tekislikdagi tasvirlarini, ya’ni tekis modellari (chizmalari)ni yasash usullari. 

2. Tekis chizmada geometrik masalalarni grafik yoʻl bilan yechish usullari. 

3. Shakllarning berilgan tekis chizmalari boʻyicha ularning fazoviy koʻrinishini va vaziyatini tasavvur 

qilish hamda ularning yaqqol tasvirlarini yasash usullari. 

4. Geometrik shakllarning chizmalarini bajarish va oʻqish orqali talabaning fazoviy tasavvurini 

rivojlantirish usullari. 

Ma’lumki, geometrik shaklning xossalarini analitik va grafik usullarda tekshirish mumkin. 

Figuralarning grafik modeliga asosan ularning analitik usulda berilishini va, aksincha, figuralarning analitik 

koʻrinishidan ularning chizmalarini yasash usullarini chizma geometriyada ham koʻrish mumkin. 

Loyihalanadigan buyumlarni faqatgina grafik usulda tasvirlash hozirgi zamon ishlab chiqarishi 

talablarini qanoatlantirmaydi. Shuning uchun chizmalarni bajarishda grafik usullar bilan birgalikda analitik 

usullardan ham foydalaniladi.  

Muhandislik grafikasi: 

Muhandislik grafikasi umumkasbiy fanlar qatoriga kirib, oliy ta’limning bir qator bakalavr yoʻnalishlari 

boʻyicha kadrlar tayyorlashda muhim oʻrinni egallaydi.  

Ushbu fanning maqsadi, talabalarga bilim va koʻnikmalar berishdan tashqari, muhandis uchun zarur 

boʻlgan texnik fikrlarni chizma yordamida bayon etishni va texnik buyumni ish prinsipi hamda 
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konstruksiyasiga qarab tushunishni, geometrik loyihalash asoslarini, chizmalar tuzishni nazariy asoslari va 

texnik buyumlar hamda ularning chizmalarini oʻqishni oʻrgatadi. 

Muhandislik grafikasi fanining vazifalari: 

- nuqta, toʻgʻri chiziq, tekislik va sirtlarning tasvirlarini chizishning nazariy asoslarini; 

- geometrik elementlar va jismlarning oʻzaro vaziyatlari, oʻzaro kesishuvi, haqiqiy kattaligini aniqlashga 

oid masalalarni yechishni; 

- toʻgʻri burchakli va aksonometrik proyeksiyalar yordamida oddiy buyumlarning tasvirlarini chizishni;  

- oldindan qoʻyilgan shartlarga binoan buyumlarni tasvirlarini chizishda geometrik, proyeksion va 

mashinasozlik chizmalari boʻyicha mashq qilishni; 

- yigʻuv birligi, umumiy koʻrinish chizmalarini oʻqishda va bajarishda buyumning oʻziga va chizmasiga 

qarab oddiy geometrik shakllarni ajrata bilishni; 

- chizmalarni taxt qilishda konstruktorlik hujjatlarining yagona tizimiga (KXYT) kiruvchi standartlarga 

asosan bajarilishini ta’minlashni oʻrgatishdan iborat. 

Barcha murakkab jismlar nuqta, toʻgʻri chiziq, tekislik singari oddiy geometrik elementlardan tashkil 

topgan. Shuning uchun muhandislik grafikasi fanining asosini sodda geometrik jismlarni proyeksion xossalari 

tashkil etadi.  

Bu fanni chuqur oʻrganilishi keyinchalik fundamental muhandislik fanlarini va chizmalarni 

tayyorlashning avtomatlashtirilgan kompyuter grafikasi tizimlarini har tomonlama oʻzlashtirish imkonini 

yaratadi. 

Muhandislik grafikasi fani chizma geometriya (geometrik jismlarni tasvirlashning nazariy asoslari) 

hamda texnik chizmachilik (buyumlarning chizmalarini tayyorlash va uni oʻqish) fanlari elementlarini oʻz 

ichiga oladi.  

Muhandislik grafikasi bilan shugʻullanish talabaning fazoviy tasavvurini kengaytiradi.  

Kompyuter grafikasi: 

Kompyuter grafikasi ilm va fanning barcha sohalarida, ayniqsa, iqtisodiy koʻrsatkichlarni tahlil qilishda 

muvoffaqiyatli qoʻllanilishi mumkin. 

Kompyuter grafikasi dunyo fanida yangi fundamental fan hisoblanib, oʻtgan asrning 1990-yillarida 

paydo boʻldi va ishlab chiqarishning barcha sohasida kadrlar tayyorlab berishda oʻziga xos mustaqil 

ahamiyatga egadir. 

Maxsus dasturlar yordamida xuddi bir varaq oq qogʻozga qalam yoki ruchka bilan har xil rasmlarni 

solish singari kompyuter ekranida sichqoncha yordamida rasm chizish, ya’ni tasvir yasash, tuzatish va ularni 

harakatlantirish imkonini yaratdi. Bu dasturlar rasm chizish dasturlari yoki grafik muharrirlar hisoblanib, ular 

yordamida rasmning elementlari boshqarib boriladi.  

Kompyuter grafikasining juda tez rivojlanib borishi va undagi texnikaviy, dasturiy vositalarining 

yangilanib borishi ushbu kursni hamisha takomillashtirishga, bu sohadagi yangi yoʻnalishlarni tinmay oʻrganib 

borishni taqozo etadi. Oxirgi yillarda bu sohada juda katta oʻzgarishlar (siljishlar) yuz berdi, ya’ni 16 mln.dan 

ortiq rang va rang turlarini oʻzida aks ettira oladigan displeylar, grafik axborotlarni (paper part) kirituvchi 

moslama-skanerlar, grafik ish stansiyalari; dasturiy vositalar sohasida esa haqiqiy kompyuter dunyosini kashf 

qila oladigan amaliy dasturlar vujudga keldi. 

Kompyuter grafikasi uch turga boʻlinadi: rastli grafika, vektorli grafika va Fraktal grafika. Ular bir-

biridan monitor ekranida tasvirlanishi va qogʻozda bosib chiqarilishi bilan farqlanadi. 

Rastli grafika. Rastli grafikada tasvir nuqtalar (qogʻozda), piksellar (nuqtalar ekranda shunday deb 

ataladi) yordamida hosil qilinadi. Tabiiyki, nuqtalar soni qancha koʻp boʻlsa (ular zich qilib joylashtirilsa), 

unga asoslangan rasm, shakl, grafik va hokazolar shuncha aniq koʻrinib turadi. Shu munosabat bilan ekranning 

ruxsat etish qobiliyati tushunchasi kiritilgan boʻlib, unda gorizontal va vertikal yoʻnalishlardagi nuqtalar soni 

muhim ahamiyatga ega va u ekranning ruxsat etish imkoniyati deyiladi. 

Rastrli grafikaning kamchiligi sifatida shuni aytish mumkinki, tasvirni masshtablashtirish 

(kattalashtirish, kichiklashtirish) jarayoni natijasida nuqtalar oʻlchovi kattalashishi bilan tasvir aniqligi 

yomonlashishi mumkin va hatto, tasvir tanib boʻlmaydigan darajada oʻzgarishi mumkin. 

Vektorli grafika. Vektorli grafikada tasvirning asosiy elementi sifatida chiziq qaraladi. 

Chiziq sifatida toʻgʻri chiziq yoki egri chiziq olinishi mumkin. Rastli grafikada bunday chiziqlar 

nuqtalar (piksellar) yordamida yaratilsa, vektorli grafikada esa tasvirlarni yaratishda nuqtaga nisbatan 

umumiyroq boʻlgan chiziqlardan foydalaniladi va shuning hisobiga tasvirlar aniqroq koʻrinishga boʻladi. 

Vektorli grafikaning afzallik tomoni tasvirning xotirada kamroq joy olishidir, chunki bu holda xotirada 

joy chiziq oʻlchoviga bogʻliq boʻlmagan ravishda boʻladi. Buning sababi xotirada chiziqning oʻzi emas, balki 

uni ifodalovchi formula yoki parametrlar saqlanishidadir. Vektor grafikaning ixtiyoriy tasviri chiziqlardan 

tashkil topadi va oddiy chiziqlardan murakkablari hosil qilinadi. Koʻpincha vektorli grafikani obyektga 
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moʻljallangan grafika deyish mumkin. Chunki bunda, masalan, uchburchak hosil qilish uchun 3 ta chiziq 

(kesma)dan foydalanilsa, piramida hosil qilish uchun uni uchburchakdan foydalanibgina hosil qilish mumkin. 

Vektorli grafikani hisoblanadigan grafika deb ham atash mumkin, chunki tasvirni (obyektni) ekranga 

chiqarishdan avval uning koordinatalari hisoblanadi va mos nuqtalar hosil qilinadi. 

Vektorli grafika asosan illyustratsiyalar yaratish uchun yoʻnaltirilgandir. Vektorli grafika reklama 

agentliklarida, loyihalash byurolarida, nashriyotlarida va boshqa joylarda keng qoʻllaniladi. 

Vektorli grafika bilan ishlaydigan dasturlarga misol sifatida Adobe Illustrator 7.0, Macromedia 

Freehand 8.0 va Corel Draw 5.0 larni keltirish mumkin. 

Fraktal grafika. Fraktal grafika ham hisoblanuvchi grafika boʻlib, uning vektor grafikadan farqi 

shundaki, unda hech qanday obyektlar kompyuter xotirasida saqlanmaydi. Chunki tasvirlar tenglamalar yoki 

ularning tizimlarida hosil qilinadi. Shuning uchun ham xotirada tenglamalargina saqlanadi. Tenglamalarga oid 

parametrlar oʻzgartirilishi natijasida turli tasvirlar hosil qilinadi. 

Fraktal grafika matematik hisoblashlar asosida tasvirlarni avtomatik yaratish uchun qoʻllaniladi. 

Shuning uchun ham uning asosi sifatida rasm, shakl, tasvir hosil qilishning dasturlash usuli tanlangan. 

Bu grafika, odatda, turli jarayonlarni modellashtirish, tahlil qilish, turli qiziqtiruvchi dasturlar yaratishda 

keng qoʻllaniladi. 

Kompyuter grafikasining quyidagi turkumlarini ajratib koʻrsatish mumkin: 

• muhandislikka oid; 

• ilmiy; 

• koʻrgazmaviy; 

• animatsion. 

Muhandislik grafikasi - chizmachilikda loyihalash va konstruktorlik ishlarini avtomatlashtirishda keng 

qoʻllaniladi. Muhandislik grafikasi analiz, sintez, modellashtirish, chizmachilik, boshqarish va shu kabi 

loyihalash ishlarini avtomatlashtirishning hamma bosqichlarini oʻz ichiga oladi. 

Koʻrgazmaviy grafika - namoyish va tijorat grafikalarining rivoji boʻlib, shu ikkala grafika 

imkoniyatlarining yigʻindisi integratsiyasini tashkil etadi. Bu grafika ayrim grafikalarini slaydlar ketma-

ketligidan iborat slayd film qilib yaratib, soʻngra uni ma’lum vaqt ichida ekranda ketma-ket koʻrgazma 

shaklida namoyish etadi. Har bir slaydning ekrandagi tasviri ovoz va vizual effektlar bilan qoʻshib olib borilishi 

mumkin. Undan tashqari, tayyor grafikni tahrir qilish imkoniyat ham mavjud.  

Animatsion grafika - rang bilan ishlashdagi muvaffaqiyatlarni muhandislik grafikasidagi uch oʻchovli 

obyektlarni modellashtirishdagi yutuqlar bilan qoʻshib uygʻunlashtirilgan. 

Interfaol garafika - kompyuter grafikasining eng asosiy boʻlimlaridan biri boʻlib, unda foydalanuvchi 

tasvirni dinamik boshqarish imkoniga ega boʻladi, ya’ni tasvirning shakli, oʻlchamlari va monitor yuzasidagi 

ranglarni oʻzaro ta’sir qiluvchi moslama (klaviatura yoki sichqon) yordamida boshqaradi.  

Uch oʻlchovli dizayndagi KOMPAS 3D oʻquv tizimining foydalanuvchi darajasida oʻzlashtirilgan 

oʻquv minimumi (standart) miqdorida oʻrganilgan grafik tili asoslari va kompyuter grafikasi elementlarining 

integratsiyasi. 

Ushbu texnologiya talabalarga turli xil ta’lim fanlarini oʻqitishda qoʻllanilishi mumkin: 

1. Har xil yosh guruhlari. 

2. Tayyorgarlikning turli darajalari bilan. 

3. Nogironlar bilan. 

Oʻqituvchi 3D texnologiyalarni qoʻllashdan nimani oladi: 

1. Oʻquv materialini talabalar idroki uchun yanada vizual va tushunarli qiladi. 

2. Nogiron va turli darajadagi oʻqituvchilarni oʻquv jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari doirasini 

kengaytiradi. 

3D texnologiyasidan foydalangan holda talaba nimani oladi: 

1. Fazoviy fikrlashni rivojlantirish. 

2. Talabalarni faol oʻquv jarayoniga jalb qilish. 

3. Har xil zamonaviy kompetensiyalar yordamida qurilish va dizayn gʻoyalarini ishlab chiqish: Soft 

Skills, Sketch Fab va World Skills. 

3D texnologiyasini oʻzlashtirish – bu talabaga oʻz konstruksiyasi va dizayn gʻoyalarini oʻzida mujassam 

etish odatini singdira oladigan kuchli yangi oʻquv vositasi. Bu texnologiyalar fanlararo aloqalarni 

rivojlantirishga imkon beradi, loyiha asosida oʻqish uchun keng imkoniyatlar ochadi, mustaqil ijodiy ishni 

oʻrgatadi. Talabalarni 3D texnologiyalari bilan tanishtirish, modellashtirish, fizika, matematika, dasturlash 

boʻyicha kerakli bilimlarni oʻz ichiga oladi. 

Xulosa qilib aytganda zamonaviy elektron talim vositalari mikro va makro dunyodagi, murakkab 

qurilmalar va biologik tizimlardagi hodisa va jarayonlarni kompyuter grafikasi va modellashtirishdan 
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foydalanish asosida oʻrgatish, juda katta yoki juda kichik tezlikda sodir boʻladigan fizik, kimyoviy va biologik 

jarayonlarni qulay vaqt oʻlchamida taqdim etish kabi yangi didaktik masalalarni yechishga yordam beradi. 

Talabalarni 3D texnologiyalari bilan tanishtirish, modellashtirish, fizika, matematika, dasturlash 

boʻyicha kerakli bilimlarni oʻz ichiga olishini koʻrishimiz mumkin. Ta’limda zamonaviy elektron ta’lim 

vositalarining shakllanishi fan sohalarini axborotlashtirishga, oʻquv faoliyatini intellektuallashtirishga, ta’lim 

tizimi infrastrukturasi va uni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga olib keladi. Bu oʻz oʻrnida 

talabalarda texnologik kompetensiyalarini shakllantirishga oʻquv-tarbiya jarayonlarining barcha bosqichlarini 

elektron talim vositalaridan foydalanish asosida, ta’lim jarayonining sifati va samaradorligi ortishi, 

talabalarning bilish faoliyatini faollashuvini, fanlararo aloqalarning chuqurlashuvini kuzatish mumkin. 
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MUSIQIY TA’LIM 
 

Oblaqul XAYITOV 
Navoiy davlat universiteti 

musiqa ta’limi kafedrasi oʻqituvchisi 

 

BOʻLAJAK MUSIQA TA’LIMI OʻQITUVCHILARINI XOR DIRIJYORLIGI 

FAOLIYATIGA TAYYORLASHNING METODIK TIZIMI 
 

Ushbu ilmiy maqola boʻlajak musiqa ta’limi oʻqituvchilarini musiqa madaniyati darslari jamoa boʻlib 

kuylash faoliyatiga va dirijyorlik sinfi mashgʻulotlarida tayyorgarlik darajasiga qarab asar tanlash va 

individual talablar qoʻyish lozimligi haqida yozilgan.  

Kalit soʻzlar: xormeyster, musiqashunoslik, ijrochilik, joʻrnavoz, vokal, dirijyorlik, xor, temp, oʻlchov, 

akapella. 

В данной научной статье написано о необходимости для будущих учителей музыкального 

образования подбора произведений и установления индивидуальных требований к организации 

занятий по музыкальной культуре в зависимости от уровня подготовки к занятиям и проведению 

занятий. 

Ключевые слова: хормейстер, музыковед, исполнитель, журналист, вокалист, дирижер, хор, 

темп, гамма, акапелла. 

This scientific article describes the need for future music education teachers to select works and 

establish individual requirements for organizing music culture classes, depending on the level of preparation 

for classes and conducting classes. 

Key words: choirmaster, musicologist, performer, journalist, vocalist, conductor, chorus, tempo, 

scale, acapella. 

 

Kirish. Bugungi kunda jahonda ta’limga har tomonlama yondashuv asosida bitiruvchilarning 

raqobatbardoshligini oshirish, pedagog kadrlarning kasbiy kompetentliligini rivojlantirish orqali ijodiy ta’lim 

jarayonini loyihalashtirishning zamonaviy metodik ta’minotini yaratish, boʻlajak musiqa ta’limi 

oʻqituvchilarida kasbiy faoliyat sohalariga yoʻnaltirilgan kasbiy kompetentliligini takomillashtirish, 

shuningdek, oliy ta’limning ta’lim sifatini ta’minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish masalalari dolzarb 

yoʻnalishlardan biri sifatida tadqiq etilmoqda. Shu ma’noda ilgʻor xorijiy tajribalar asosida zamonaviy kasbiy 

ta’lim mazmunini kompetensiyalarga asoslangan modulli oʻqitish ta’lim muhitini shakllantirish, modulli 

oʻqitish texnologiyalarini amaliyotga keng tatbiq etish asosida boʻlajak musiqa ta’limi oʻqituvchilarini kasbiy 

kompetentliligini takomillashtirish muhim oʻrin tutadi. Musiqa ta’limi oʻqituvchisidan bilim tizimiga 

qoʻshimcha ravishda nutq harakatlarida shaxsiy fikr bildirishni, umumiy ijtimoiy gʻoyani – san’at va 

madaniyatlar muloqotini amalga oshirishga hissa qoʻshadigan musiqiy cholgʻu asbobi ijrochiligiga ega 

boʻlishni talab qiladi [1, 17].  

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari 

toʻgʻrisida”gi PQ-2909-sonli Qarori [2], “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda 

iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-3151-

sonli Qarori [3] hamda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan mazkur faoliyatga 

tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarining qabul qilinishi Oliy ta’lim muassasalari oldiga qator muhim 

vazifalarni qoʻyadi va pedagogik kadrlar tayyorlash masalasiga davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishi sifatida 

e’tibor qaratilayotganidan dalolat beradi.  

Bugungi kunga kelib oliy pedagogik ta’lim tizimida modulli oʻqitish texnologiyalariga asoslangan 

ta’lim jarayonini loyihalash bilan an’anaviy oʻqitish tizimi orasida bir qator farqlarning mavjudligi aniqlangan. 

Modulli oʻqitish texnologiyalariga asoslangan ta’lim jarayonida boʻlajak oʻqituvchilarni uzluksiz kasbiy 

rivojlantirish maqsadi qoʻyilib, bilim, koʻnikma, malakalar hosil qilish esa shu maqsadga erishish yoʻlida 

vosita sifatida xizmat qiladi, professor-oʻqituvchilar talabalar bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan faoliyat 

yoʻnalishini belgilaydilar va mazkur jarayonga rahbarlik qiladilar, boʻlajak oʻqituvchilar esa professor-

oʻqituvchilar bilan oʻzaro tenglik asosida modulli oʻqitish texnologiyalariga asoslangan oʻquv-biluv 

faoliyatiga kirishadilar [4, 32]. 

Asosiy qism. Musiqa ta’limi oʻqituvchisining professional faoliyati turli tarkibiy qismlar bilan 

ifodalanadi va pedagog, xormeyster, musiqashunoslik, ijrochilik, joʻrnavoz, vokal, ma’ruza va boshqa 

mashgʻulotlarni oʻz ichiga oladi. Oliy ta’limning musiqa yoʻnalishini bitirgan boʻlajak musiqa ta’limi 
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oʻqituvchisining kasbiy tayyorgarligi uni tarixiy-nazariy, cholgʻu ijrochiligi, dirijyor, xor va xorshunoslik 

mavzularida maxsus bilimlar majmuasini egallashni oʻz ichiga oladi. 

Umumta’lim maktabida oʻqituvchi faoliyatining murakkabligi va koʻp qirraliligi uning kompetentlilik 

darajasiga, tanlagan kasbida shakllangan chuqur bilim va koʻnikmalariga alohida talablar qoʻyadi. 

Bitiruvchining kasbiy muammolarni hal qilishga tayyorligi kasbiy kompetensiyani shakllantirish uchun 

asosdir. 

Pedagogik kuzatuvlar umumta’lim maktablarda faoliyat yuritayotgan musiqa oʻqituvchilarining 

aksariyatini ushbu faoliyatga toʻliq javob beradigan darajada zarur tayyorgarlik va malakaga ega emasligi, 

musiqa oʻqitish metodikasidan yetarli bilim va tajribani yetishmasligi, musiqa darslarini koʻp hollarda qoʻshiq 

kuylash faoliyati bilan cheklanib qolishi, zarur oʻquv-uslubiy manbalar, koʻrgazmali tehnik vositalar bilan 

ta’minlanmaganligi, pedagogik shart-sharoitlarni yaratilmaganligi bilan izohlanadi. Bularning hammasi 

umumta’lim maktablari oʻqituvchilarini musiqiy faoliyatga tayyorgarligi, musiqiy-nazariy savodxonligini 

ta’minlashga yoʻnaltirilgan ta’lim jarayonining metodik tizimini me’yoriy talablar asosida uzluksiz 

rivojlantirib, takomillashtirib borishni taqozo etadi. 

Zamonaviy musiqa ta’limi qoʻp qirrali integratsiyalashgan jarayonni talab qiladi. Boʻlajak musiqa 

oʻqituvchisining kasbiy pedagogik faoliyati davomida oʻrgatishi lozim boʻlgan birgina xor ijrochiligini 

oʻqitilishidagi muammo shuki, koʻp ovozli musiqa janri professional jamoalar ijrosi bilan cheklanmasdan 

oʻquv yurtlarida jumladan, oliy ta’lim (musiqa ta’limi ixtisosliklari boʻlgan) tizimida xor ijrochiligi oʻquv 

rejalariga kiritildi va fan sifatida oʻqitila boshlandi. Xor ijrochiligi ommaviy qoʻshiqchilik san’ati sifatida 

maktab musiqa darslarida yetakchi faoliyatga aylandi. Bu esa, oʻz navbatida, umumta’lim maktablari uchun 

maxsus kasbiy kompetensiyaga ega boʻlgan musiqa ta’limi oʻqituvchilari tayyorlashni yoʻlga qoʻyilishiga olib 

keldi. 

Oliy pedagogik ta’limda boʻlajak musiqa oʻqituvchilarini maktab musiqa oʻqituvchisi amaliy faoliyatiga 

tayyorlash musiqa san’atining bir necha yoʻnalishlari boʻyicha boʻlajak kadrlarda zarur kompetensiyalarni 

egallashlarini taqazo etadi. Bir soatlik dars jarayonidagi musiqa mashgʻuloti oʻqituvchidan musiqa nazariyasi, 

musiqa tarixi, cholgʻu ijrochiligi, vokal ijrochiligi, dirijyorlik va xor bilan ishlash boʻyicha malakaviy 

tayyorgarlikni talab qiladi. Tabiiyki, bu san’at yoʻnalishlari boʻyicha yetarli darajada zarur nazariy va amaliy 

(cholgʻu asbobida chalish, dirijyorlik qilish, vokal – xor malakalari, xor bilan ishlash) bilim, koʻnikma va 

malakalarni oʻzlashtirishlari bir xil darajada boʻlmaydi.  

Buning asosiy sabablaridan biri hozirgi kunda oliy ta’lim muassasalarining “musiqiy ta’lim” 

ixtisosligiga kirib oʻqiyotganlar ba’zi talabalarning umumta’lim maktablarini tugatib, toʻgʻridan-toʻgʻri 

musiqa ta’limi yoʻnalishiga qabul qilinganligi boʻlishi ham mumkin. Bunday talabalarning koʻpchiligi 

umumta’lim maktablarida ham musiqa fani boʻyicha Davlat ta’lim standarti va oʻquv dasturi boʻyicha kerakli 

bilimlarga va amaliy ijrochilikka ega boʻlmasligi oqibatida toʻrt yillik tahsil mobaynida musiqa ta’limi 

boʻyicha bazaviy-tayanch tayyorgarlikka ega boʻlgan talabalarni maktab musiqa ta’limini amaliyotiga toʻliq 

javob beradigan darajada tayyorlash keskin muammoligicha qolib kelmoqda. Ikkinchidan, oliy oʻquv yurtlari 

“musiqa ta’limi” yoʻnalishi oʻquv rejasida “xor va xorshunoslik asoslari va xor-dirijyorligi” oʻquv predmetlari 

aynan talabalarni xor dirijyorligi faoliyatiga (ya’ni xor rahbari, xor jamoasi bilan ishlay oladigan) tayyorlash 

maqsadini koʻzda tutgan boʻlsa-da, aytaylik, “xor va xorshunoslik asoslari” fani boʻyicha oʻquv amaliyotlari, 

asosan, fan dasturi boʻyicha asarlar kuylash, vokal-xor malakalarini shakllantirishga yoʻnaltirilgan jarayon 

bilan cheklanib, bu jarayonda talabalarni mustaqil ravishda xor jamoasi bilan ishlash (xorga asar oʻrgatish, 

xorga dirijyorlik qilish), xususan bizning tadqiqotimiz muammosiga tegishli boʻlgan kasbiy kompetensiyalarni 

takomillashtirish uchun imkoniyat, vaqt, pedagogik shart-sharoitlar yaratilmagan. Vaholanki, talabalar 

pedagogik faoliyatining asosini tashkil etadigan musiqiy faoliyat turlari: musiqa tinglash, musiqa savodi, xor 

boʻlib kuylash, vokal-xor malakalarini egallashlari bilan xor jamoasi bilan ishlash boʻyicha kasbiy 

kompetensiyalarga ega boʻlishlari muayyan pedagogik talab va mezonlar asosida ish yuritishni taqazo etadi. 

Xuddi shuningdek “dirijyorlik” mashgʻulotlari jarayonida talaba bir yil davomida 6, 8 ta asarda 

(shundan 2 tasi “joʻrsiz”, “a kapella” boʻlishi mumkin) dirijyorlik qilishni oʻrganadi. Dirijyorlik qilish 

davomida asarni partiturasini, ovoz partiyalarini fortepianoda chalishni, ularni ovoz yoʻli koʻnikmalarini 

yoddan kuylash, nazariy jihatdan tahlil qilish kabi bilim va malakalarni ham oʻzlashtirishadi va, tabiiyki, 

bularning hammasi ham talabani xor dirijyorligi faoliyatiga tayyorlashda oʻziga xos muhim ahamiyat kasb 

etadi. Lekin, bu jarayonni ham jiddiy e’tiborga molik “kamchilik”lari shundan iboratki, hozirgi vaqtda 

“dirijyorlik” mashgʻulotlari “yakka tartibda” emas balki, (5,6 talabadan yangi oʻquv yilidan boshlab esa 12 

talabadan iborat) guruh holida qoʻyilmoqda va bu, oʻz navbatida, ushbu fanni oʻqitilishida jiddiy muammolarni 

keltirib chiqarmoqda. 

Ma’lumki, musiqa pedagogikasi va metodikasi dirijyorlik sinfi mashgʻulotlarida har bir talabani musiqiy 

ma’lumoti, qobiliyati, qiziqishi, tayyorgarlik darajasiga qarab asar tanlash va individual talablar qoʻyish 
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lozimligini uqtiradi. Guruh holidagi mashgʻulotlarda esa, tabiiyki, bunday ish tutib boʻlmaydi. Natijada bunday 

holat nisbatan yuqori malaka, qobiliyat, bilimga ega boʻlgan talaba oʻz darajasidan past asar bilan ishlashga, 

aksincha muhim boʻlmagan, bilimi qobilyati nisbatan past boʻlgan talabani asarni yetarli darajada oʻzlashtira 

olmasligiga olib keladi. 

Dirijyorlik darsida ham asosiy talabani berilgan asarlarni dirijyorlik qilish tamoyillariga koʻra 

oʻzlashtirishlariga qaratiladi. Talaba bu mashgʻulotlarda turli oʻlchov, janr,turli xor turlariga yozilgan turli 

darajadagi asarlarga, shu jumladan, joʻrsiz (a kapella) asarlarga ham dirijyorlik qiladi (a kapella asarni toʻliq 

fortepianoda chaladi, ovoz partiyalarini yod oladi, asarni nazariy tahlil qiladi va hokazo). Afsuski bular ham 

talabani joʻrsiz yoki har qanday xor asari bilan ishlash boʻyicha yetarli darajada amaliy koʻnikma va 

malakalarini egallashlari uchun kerakli darajadagi imkoniyatni bera olmaydi, va nihoyat, xor asarini kuylash, 

xor asariga dirijyorlik qilish bilan xor asari bilan ishlashning (ya’ni xor jamoasiga, aytaylik bolalar xoriga, 

maktab musiqa darsida xor jamoasiga) oʻziga xos farqli va e’tibor talab jihatlari mavjud. Xor bilan ishlashda 

xor rahbarining asarni mustaqil oʻrganish, partiturani, vokal partiyalarni yod olish, dirijyorlik sxemalarini 

mukammal oʻzlashtirishi, asar xarakteri, tempi, oʻlchovi, lad-tonalligi, dinamikasi, xorni boshqarishga ruhiy 

va amaliy tayyor boʻlishi, oʻziga ishonchi, xor jamoasining xususiy va umumiy ansambl sadosini eshita bilishi, 

bu komponentlar asosan amaliy ishlash jarayonida asta-sekinlik bilan shakllanadigan jihatlardir. 

Xulosa. yuqoridagilardan shunday xulosa chiqarish mumkinki, umumta’lim maktablari musiqiy ta’lim-

tarbiya mazmunida boʻlajak musiqa ta’limi oʻqituvchilarining kasbiy kompetentliligini takomillashtirish 

kuchli ta’sirchanlik kasb etadi. Bugungi kunda umumta’lim maktabi musiqa oʻqituvchilarini kasbiy 

kompetentliligini takomillashtirish dolzarb vazifalardan boʻlib, maktab musiqa madaniyati darslarini yuqori 

sifat va samaradorlik kasb etishida boʻlajak musiqa oʻqituvchilarini pedagogik faoliyatiga tayyorgarlik darajasi 

yetakchi omil hisoblanadi. 
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Botir DOSIMBEROV 
Oʻzbekiston davlat konservatoriyasi 

katta oʻqituvchisi 

 

PUFLAMA CHOLGʻULARNI INSON TARBIYASIDAGI AHAMIYATI 
 

Oʻzbek musiqiy cholgʻularining rekonstruksiyasi haqida ayni maqolada puflama cholgʻularning 

qadimiy va bugungi kundagi ta’rifi va imkoniyatlari haqida soʻz yuritiladi. 

Kalit soʻzlar: nay, qoʻshnay, surnay, bulamon, takomillashtirish, rekonstruksiya, kumush, mis. 

В статье идёт речь о реконструкции Узбекских духовых музыкальных инструментах. Также 

звучания и возможности музыкальных инструментов до и после реконструкции.  

Ключевые слова: най, кошнай, сурнай, буламон, благоустройство, реконструкция, серебро, 

медь. 

The article deals with the reconstruction of Uzbek wind musical instruments. Also, the sound and 

capabilities of musical instruments before and after the reconstruction. 

Key words: nay, koshnay, surnay, bulamon, improvement, reconstruction, silver, copper. 

 

Kirish. Milliy musiqiy cholgʻular xalqimizning asl ohanglarini ifodalovchi, musiqani eshituvchiga 

yetkazib berishda muhim vositadir. Kishilar dunyoqarashini bir me’yorga keltiruvchi cholgʻular asrlar 

davomida ajdodlarimizning merosini ustoz-shogird an’anasi orqali yetib kelishida bogʻlovchi vazifasini 

bajarib kelmoqda. 

Musiqiy cholgʻularning yaratilish tarixi, paydo boʻlishi haqida gapirmoqchi emasmiz. Bu haqida 

T.Zufarovning “Soz va sozgarlik tarixi” nomli 2014-yil Toshkentda [2] nashr etilgan kitobda toʻliq bayon 

etilgan. Biz aynan sozlarning rekonstruksiya, ya’ni takomillashtirilishi yoki temperatsiyalashuvi haqidagi 

ayrim jarayonlari haqida toʻxtalamiz. 

Asosiy qism. Asrimiz boshida sozlarimiz hali oʻz tabiiy sadolarini yoʻqotmay milliy ohanglarini 

jaranglatib yurgan bir vaqtlarda sozandalik qoshlari, ya’ni xonandalarga joʻrnavozlik qiladigan sozlar, asosan, 

tanbur, dutor, doira, sato, gʻijjak yoki kamoncha boʻlgan. Ularning yasalishi nisbatan qiyin boʻlib, nay, 

qoʻshnay, chang qoʻbuz, qayroq va hokazo yasalishi jihatidan osonroq boʻlgan musiqiy sozlarning ustalari 

alohida boʻlgan. Misol uchun: tanbur, dutor, gʻijjak ustalari alohida, doira ustasi, nay ustasi, qoʻshnay ustasi, 

surnay ustasi chang qoʻbuz ustasi, qayroq ustalari alohida boʻlishgan. Ayrim paytlarda ijrochilarning oʻzlari 

sozgar ham boʻlishgan. Yetuk qoʻshnaychi Ahmadjon Umrzoqov qoʻshnaylarini oʻzi yasagan. Naychilarning 

koʻpchiligi hozirgi kungacha nayni oʻzlari yasaydilar. Ammo tanbur, dutor, gʻijjak, sato, tor, chang, qonun 

kabi nafis ishlangan sozlarni ijrochisining oʻzi yasashi qiyin. Barcha zamonlarda bu cholgʻu sozlarini yasovchi 

alohida ustalar boʻlgan.  

Oʻtgan asrning 1930-yillarida A.Petorsyans rahbarligida V.Romanchenko, A.Kevxoyants, S.Didenko 

V.Andreyev ishi tajribasida yoʻlga qoʻyilgan sozlarni temperatsiyalash operatsiyasi boshlab yuborildi. Bu 

jarayonni V.Leninning oʻzi boshlab bergan. Uning temperatsiyalash ishi turli xalqlarni birlashtirib, yagona 

sovet xalqini paydo qilish edi. Mazkur jarayon uch bosqichdan iborat boʻlib: 

1. Отдаления – uzilishi, eski lad yoki pardatuzuklardan voz kechib, shu davrda yangi va butun Yevropa 

oʻtgan nota tuzilmasi edi. Shunga yaqinlashtirish maqsadida barcha yarim pardalarni inson qulogʻi eshitimli 

va qiyoslay oladigan darajani 100 sent atrofida oʻlchangan interval bilan pardalarni yarim tonlarga ajratilgan 

pardatuzukni qoʻllay boshlash.  

2. Сближения – Yevropa musiqa pardalariga yaqinlashtirish, shuningdek, jamoaviy ijrolarni 

koʻpaytirib, cholgʻularning sozani bir-biriga yaqinlashtirish.  

3. Слияния – SSSR tasarrufidagi xalqlarning musiqiy sozlarini pardatuzuklarini bir xil pardatuzukka 

sozlab, birga qoʻshilib ketishidan iborat bu dasturni musiqiy sozlar ustasi, ammo oʻzi Sankt Peterburgdagi 

Rimskiy-Korsakov nomidagi konservatoriyani urma cholgʻular boʻlimini tamomlagan musiqachi V.Andreyev 

boʻlgan. Bu sozgar ustaning yangiligi shundaki, dastasida parda boʻlgan sozlarni parda oraliq intervallarini 

oʻlchab, har bir pardani joyiga cheklov qohish oʻrnini belgilab chiqqan. Bu yoʻnalish boʻyicha barcha rus xalq 

cholgʻularini хорошо темперированний клавир, ya’ni oraligʻi tekis, yoki oʻlchangan pardalarni qoqib, 

cholgʻularni sozini bir me’yorga keltirgan. Undan tashqari musiqiy cholgʻularning oilasini yaratgan. Dastlab, 

balalayka sekunda, ya’ni asl kattaligi, keyinchalik kichigi – prima, kattasi balalayka bas va balalayka kontrobas 

shakllarini yaratadi. Natijada rus xalq cholgʻularidan orkestr yaratib, yangi davr musiqasini ijro eta 

boshlashgan. Uning ishi oʻsha davr rahbarlariga ma’qul kelib, boshqa xalqlarning musiqiy cholgʻularini ham 

birlashtirib, orkestr tuzish ishlari boshlanib ketdi. 
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Oʻzbekistonda bu an’anani Ashot Petorsyans davom ettirgan va 1940-yillarga kelib, dastlab, dutorni 

dutor sekunda, prima, bas va kontrobas shakllarida yasab, oilasini paydo qiladi, keyin rubob, tanbur, gʻijjak 

oilalarini paydo qilib, Oʻzbek xalq cholgʻulari orkestri tuzadi. Bulardan tashqari chang, afqon rubobi va nay 

cholgʻularining koʻrinishi hamda pardalarini oʻzgartirib, temperatsiyalashtiradi. Bizning nazarimizda 

takomillashtirish deyish nooʻrindir, chunki takomillashtirishning ma’nosi yaxshilash, ish mezonini 

osonlashtirish demakdir. Lekin bu jarayonga takomillashtirish degan soʻz toʻgʻri kelmaydi. Bu jarayon aynan 

temperatsiyalashdir. Mazkur operatsiya cholgʻulardan taraladigan ohangni milliyligi va oʻziga xosligini 

yoʻqotib, sun’iy tarzda birlashtirish jarayoni ekanligini hozirgi kunda baralla aytishimiz mumkin. Ammo Sobiq 

Ittifoq davrida bu sozlarda milliy ohanglar qolmagan degan soʻzni aytish oʻz-oʻziga hukm oʻqishdek gap edi. 

1940-yillarning boshida cholgʻu sozlarini temperatsiyalash uchun laboratoriya tashkil qilinib, 1950-

yillarning oʻrtalarida cholgʻu sozlar fabrikasi ochildi. Koʻplab sozlar ishlab chiqarish uchun ustalarni va 

shogirdlarni ishga ola boshlashdi. Ular aslida mevali daraxtlardan, ya’ni tut, yongʻoq, oʻrik, olma va olcha 

tanasidan yasaladigan cholgʻularni Rossiyadan keltirilgan sosna, archa, buk, yel, dub, akatsiya va boshqa meva 

bermaydigan daraxtlardan yasab, xalqning musiqiy cholgʻularga boʻlgan ehtiyojini qondirar edilar. Musiqa 

maktablarida, musiqa bilim yurtlarida, oliy dargohlarda fabrika ruboblari, dutorlaridan foydalanib, boʻlajak 

sozandalar musiqa ijrochiligida koʻnikmalarini oshirar edilar.  

Petorsyansning guruhi milliy sozgar ustalar bilan hamkorlikda ishlashga harakat qilishar edilar. 

Ularning hamkorlikdagi ishlari, tajribalarining yangiliklari juda koʻp edi. Shulardan biri sozlarni ovozini 

kuchaytirish, toʻliqlashtirish, jarangini oshirish yoʻllari edi. Bu ishlarning yaxshi tomonlari ham bor edi, 

albatta. Lekin asosiy maqsad milliy pardatuzukni batamom yoʻqotib, xalq qulogʻidagi ohanglarni 

temperatsiyalashgan sozga burish boʻlgan. Nola, qochirim va turli bezaklarni yoʻqotish uchun sozlarni 

fortepiano joʻrnavozligida kompozitor asarlarini, Yevropa kompozitorlarini asarlarini ijro etish, shuningdek, 

oʻzbek xalq kuylarini notaga olib, fortepiano joʻrligida chalish urf boʻlib ketdi. Bu ijrolarni akademik ijro, 

ya’ni yetuk, namuna darajasidagi ijro sifatida koʻrila boshladi. Mobodo talabalar zavqi kelib nola yoki 

qochirim qilib yuborsa pedagog darrov chalayotgan joyidan toʻxtatib, “sen koʻchada emassan, bu nolalaringni 

qishlogʻingda chalasan” deya qattiq jerkib berishar edi. Musiqa ijrochiligi koʻngil ishi, ilhom kelganida ijro 

etilayotgan kuyga bezak berish tabiiy hol. Shu yerda Boborahim Mashrabning bir gaplari yodga tushadi: 

Dema tambur nolasin qoʻl tashlaganda tordin,  

Balki kelmish bu tarona Sunnati Jabbordin 

Ya’ni tanburga barmoqlarning mahorati yoki mashqi orqali bosib ijro etadigan ohang boʻlmaydi, balki 

soz paydo etish uchun Olloh sozanda koʻngliga solishi kerak. Biz ijrolarni akademik deymizmi yoki boshqa 

nomlar bilan ataymizmi, yaratganning turtkisi boʻlmasa eng oddiy kuyni ham ijro eta olmaymiz. 

1972-yil Xalq cholgʻulari kafedrasi qoshida “An’anaviy ijrochilik” boʻlimi ochilgandan soʻng asta-sekin 

fabrikaning cholgʻulari chetga surilib, mustaqil sozgar ustalar ishlagan musiqiy cholgʻular paydo boʻla 

boshladi. Bu cholgʻularni “zakaznoy” deb yuritilar edi. Ya’ni zakaznoy chang, zakaznoy rubob, zakaznoy 

dutor va hokazo. Bu cholgʻu sozlar mevali daraxtlardan yasalgan boʻlib, ancha mukammal, sozlari, pardalari 

aniq tuzilgan edi. Buyurtma (zakaznoy) sozlar fabrikaning cholgʻularidan ancha qimmat edi. Bu sozlarni qoʻl 

mehnati orqali ishlash, vaqtni koʻp olib, duch kelgan yogʻochdan yasab tashlamasdan, faqatgina sifatli 

xomashyodan tayyorlanar edi. 

1994-yilda sozlar ishlab chiqaradigan fabrika yopildi, faqatgina bir dona sex ishlab, sanoqli ishchilar 

qoldi. Bu yerdagi sozgar ustalarning barchasi tarqalib ketishdi. Koʻplari uyida ustaxona ochib buyurtma orqali 

sozlar yasay boshlashdi.  

Xalq cholgʻulari kafedrasi yoki oʻrta maxsus boʻlimlari orqali yetishib chiqqan sozandalarning ijrosini 

hozirgi kunda oʻzbek san’atining bir boʻlagi, ajralmas qismidir. Ularning qilgan yangiligini qoralamoqchi 

emasmiz, oddiy sozanda sifatida cholgular tarixiga bir nazar soldik. 

Endi oldimizda bir qator muammo va vazifalar turibdi, shular haqida ozgina toʻxtalamiz. Yurtimizda 

uch voha maqomi bor, ijro etilmoqda, nazarimizda targʻibot va tashviqot ishlari ham olib borilmoqda. “Ish 

quroling soz boʻlsa, mashaqqating oz boʻlur” degan ekan mashoyiqlardan biri. Ish qurolimiz – cholgularimiz, 

biz shular orqali maqomlarimiz, mumtoz, zamonaviy musiqalarimizni ijro etamiz. Ammo oʻzimizning milliy 

asarlarimizni asl pardalarida ijro eta olyapmizmi? Yoʻq albatta, yarashgan-yarashmagan nola va qochirimlar 

qoʻshib chalib, dard boʻldi deb, oʻzimizni oʻzimiz aldayapmiz. Yoki bizning musiqamiz yurakdan chiqadi, uni 

qolipga solish qiyin va oʻziga xosligi ham shunda deb gapni aylantiramiz xolos. Vaholangki, Yevropa 

musiqasida ham musiqiy bezaklar, aytib oʻtilgan dard bor, ammo bularning hammasini qogʻozga tushirish, 

notaga olish mumkin. Har bir pardaning oʻz qolipi, oʻz oʻlchovi bor. Cholgʻu sozlari, ya’ni ish quroli 

mukammal, talablari darajasida. Bizning musiqiy sozlarimiz biz ijro etadigan asarlar talabiga javob bera 

oladimi? “Har bir joyning quyonini oʻzining tozisi bilan ovlaydilar” bizning musiqalarimizni Yevropa 

temperatsiyasiga moslashgan cholgʻu bilan chalish qiyin. Ustozlarga rahmat, shunday sozlarda ham milliy 
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musiqamizni shunday qiyin sharoitlarda ham ijro etib bizgacha yetkazishdi. Ba’zi pardalarni nola yoki 

qochirim deyishdi, bir xil pardalarni bezak deb, bugungi kunga qadar bus-butunicha yetkazishdi. Lekin hozirgi 

kunda prezidentimiz, hukumatimiz a’zolari maqom san’atini, mumtoz musiqamizni qayta tiklash borasida bir 

qator farmonlar, qarorlar qabul qilingan bir paytda shu fursatdan foydalanib nima uchun milliy musiqamizni 

asl pardalarini qayta tiklamayapmiz? Mazkur savolning javobi oddiy – qadimiy pardalarni biladigan, chuqur 

anglaydigan ustozlar bu dunyoni tark etishdi. Ammo ular yozib qoldigan manbaalar, qoʻlyozmalar koʻpku! 

Muhokamalar va natijalar. Oʻzbekiston an’anaviy puflama xalq cholgʻulari rekonstruksiya va 

ijrochilik xususiyatlari nuqtayi nazaridan keyingi yuz yil davomida tadrijiy rivojlanish bosqichiga oʻtildi. Shu 

sababli an’anaviy va takomillashtirilgan cholgʻular ijrochiligiga ikki xil munosabat yuzaga kelgan: birinchisi, 

an’anaviy xalq cholgʻulari ijrochiligini ustuvor bilish; ikkinchisi, takomillashtirilgan cholgʻular ijrochiligiga 

ayricha ahamiyat berish. Biroq, tajriba shuni koʻrsatadiki, har ikki turli cholgʻular imkoniyatlaridan oqilona va 

oʻrni bilan foydalanish maqsadga muvofiq boʻladi. Misol uchun, puflama xalq cholgʻularimiz ijrochiligining 

keyingi yuz yildagi tadrijiy buni yaqqol koʻrsatadi. 

Gap shundaki, XX asrning I yarmida nay, qoʻshnay, surnay kabi an’anaviy puflama xalq 

cholgʻularimizning yutuq va kamchiliklari yaqqol namoyon boʻla boshladi. Buning natijasida 1930-yillardan 

boshlab mazkur turdagi cholgʻularni takomillashtirish masalasi tabiiy ravishda yuzaga chiqdi. Shu ma’noda 

takomillashtirilgan puflama xalq cholgʻularining ahamiyatini anglash uchun ularni ularning bundan yuz yil 

avvalgi an’anaviy turlari holatiga e’tibor berish lozim. 

Bundan salkam yuz yil muqaddam birinchi professor Abdurauf Fitrat (1884-1938) “Oʻzbek klassik 

musiqasi va uning tarixi” tadqiqotida (1993-yil nashri) puflama xalq cholgʻularining an’anaviy xususiyatlari 

yutuqlari va kamchiliklarini aniq koʻrsatib oʻtilgan. Jumladan, u yozadi: nay “qamish” ma’nosida forsiycha 

bir soʻzdir. Bizda birini (mis) yoki baqirdan kumushdan yasaladir. 42-44 sm uzunligida boʻlib, 7 yeridan 

teshiladir, ularning bittasi yuqori tomonda va qolgan oktavasini quyi tomondadir. Yuqori tomondan teshigiga 

qoʻyub puflaydilar, quyi tomondagi teshiklarini barmoq bilan yopib-ochib, pardalarini koʻrsatadigan. E’tibor 

berilsa, birinchidan, XX asr I choragidayoq nay cholgʻusini an’anaviy qamishdan yasalishidan voz kechilgan 

va bunga uning tovushida boʻlgan salbiy oʻzgarishlar sabab boʻlgan; ikkinchidan, mis va kumishdan yasalgan 

nay cholgʻusininig tovush koʻlami va tembr xususiyatlari talab darajasiga javob bergan; uchunchidan, mazkur 

an’anaviy nay cholgʻusi oʻziga xos rekonstruksiyaga ega boʻlgan. Shu oʻrinda Fitrat yaxshi bir tavsiyani 

beradi: “Ikki nay va bir rubobning qoʻshilib chalinishi juda chiroylik chiqadir”. Bu oʻrinda Buxoro (afgʻon) 

rubobi nazarida tutulganini eslatib oʻtish joiz. 

An’anaviy xalq cholgʻularidan biri qoʻshnay cholgʻusining 1920-yillardagi ahvol toʻgʻrisida Fitrat xabar 

beradi: “Fikrimizga, bizdan cholgʻularning eng ibtidoiysi (qadimgisi - B. D. ) qoʻshnaydir... Juda aniq tovushi 

bor. Ikki qamishni yonma-yon qoʻyib bogʻlaydirlar, har ikkisini ham bosh tomonlaridan kesib, “til” 

chiqaradilar-da, ogʻizga qoʻyib puflaydilar”. Birinchidan, Fitratning qoʻshnay cholgʻusini “cholgʻularimizning 

eng qadimgi” deb taqdim qilishiga sabab, uning qamishdan yasalganligidir. Ikkinchidan, XX asrning I 

choragida qoʻshnayning tovush koʻlami va tembrlari talabga javob berganligiga duch kelamiz. Ayni paytda, 

Fitrat bir muhim xabarni beradi: qoʻshnay “bu kun oradan (amaliyotdan B.D.) chiqmoq uzradir”. Nega? 

Bizningcha, bunga sabab qamishdan yasalgan qoʻshnayning tovush koʻlami tembirida yuzaga kelgan salbiy 

oʻzgarish boʻlgan.  

Asosiy puflama xalq cholgʻularimizdan uchinchisi surnaydir. Fitrat yozadi: “Puflanib chalinadigan 

cholgʻulardandir... Surnay oʻrik yogʻochidan yasaladir. Bir yonida 7 teshigi boʻladir, bir yonida esa 7 teshik. 

Baqir-kumushdan yasalgan naychani ogʻizga qoʻyib, unung uchiga qamishdan bir til boylab chaladirlar”. 

Birinchidan, XX asrning I choragidagi an’anaviy qoʻshnay cholgʻusi bugungi kunda ham qurilma jihatidan u 

qadar keskin oʻzgarishga uchramagan; ikkinchidan, tovush xususiyatlarida, albatta, oʻzgarish bor. Fitrat, 

shuningdek, muhim fikrga e’tiborini qaratadi: “Yuqoridagi (qoʻshnay, nay, gʻijjak kabi –B.D.) cholgʻularga 

(surnay) qoʻshilmaydir, uzoqdan eshitilishi yaxshidir”. 

Bundan tashqari, olim an’anaviy puflama cholgʻulardan bulamonning “kichkina surnayligi, torli 

cholgʻularga, ayniqsa, tanburga juda qoʻshilishi”ni va Karnayning “pardalari yoʻqligi, qoʻrqur bir tovushi 

bor”ligini ta’kidlab oʻtadi. 

Zero, ma’lum boʻladiki, XX asrning I choragidayoq puflama xalq an’anaviy cholgʻulariga nisbatan 

munosabatlarining yangilanishi yuzaga kela boshlagan. Bunga sabab puflama an’anaviy cholgʻularning 

qurilmasi va tovush koʻlamida yuzaga kelayotgan oʻzgarishlar boʻladi. Bunda asosiy maqsad - cholgʻularning 

qurilmasi, tovush imkoniyatlari va qoʻllanishi takomillashtirish boʻlgan. Shu jihatdan 1930-1940-yillarda 

puflama xalq cholgʻularining takomillashtirishi tabiiy va zaruriyat tufayli yuzaga kelganligi e’tibordan soqit 

qilmaslik kerak. 
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Xulosa. Hozirgi kunda puflama xalq cholgʻulari ijrochiligini rivojlantirishning asosiy yoʻllaridan biri 

ularning an’anaviy va takomillashtirilgan bir xil munosabatda boʻlishdadir. Ayni paytda, takomillashtirilgan 

puflama xalq cholgʻularining konstruksiyasini nazoratga olishga ehtiyoj borligini eslatib oʻtish joiz. 

Sobiq sovet tuzumi davrida bir ovozli musiqa qoloq hisoblanib, monodiya deyilgan. Koʻp ovozli musiqa 

esa kelajakning mevasi edi. Oʻzbeklarning barcha sozlarini tabiiy tovushidan, ohangidan kechib, nayni 

fleytaga, qoʻshnayni gaboyga, surnayni volinka sozlariga tenglashtirib, milliy tovushni butunlay oʻchirib 

tashlash maqsad qilingan. Ammo hozirgi kunda toʻylardagi karnay surnay guruhlarining oʻziga xosligi, 

qoʻshnay sozining yakka ijro, ansambl va orkestrlardagi tovushi eshituvchilarni sehrlab qoʻyadi. Nay cholgʻusi 

esa alohida bir dunyo: gʻazallar oʻqilganda fondagi nayning nolasi gʻazalning ifodaviy kuchini yanada 

oshirishi, spektakl va kinolarda fondagi nayning tovushi asardagi dramatizmning orttirilishi bilan oʻziga 

xosdir. Bejizga ustozlar aytishmagan: gʻijjak mayxonaga yetaklar, nay honaqohga. Milliy puflama 

cholgʻulardagi tovushlarning barchasi ezgulikka xizmat qiladi. Mazkur ovozlar ogʻushida tarbiyalangan 

farzandlar ham yurtiga sodiq, xalqparvar, komil inson boʻlib yetishadi.  
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ECONOMIC STABILITY OF BUSINESS STRUCTURES IN THE STRATEGIC 

DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
 

This article examines the socio-economic significance of the innovative potential of industrial 

enterprises, its components, the main factors of formation and development of innovative potential as a 

research topic. It is known that the main purpose of any business is to make a profit. Profit means that the 

company’s income exceeds all costs associated with its activities. Constantly reducing production costs is one 

of the important conditions for profit. The set of costs is described as how much the enterprise will produce. 

Key words: investment, economics, management, industry, labor market, risk management, risk 

management 

Ushbu maqolada sanoat korxonalari innovatsion salohiyatining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, uning 

tarkibiy qismlari, innovatsion salohiyatni shakllantirish va rivojlantirishning asosiy omillari tadqiqot mavzusi 

sifatida oʻrganilgan. Ma’lumki, har bir xoʻjalik yurituvchi subyektning tadbirkorlik faoliyatidan asosiy 

maqsadi foyda olishdir. Foyda olish degani korxona daromadlari uning faoliyati bilan bogʻliq boʻlgan barcha 

xarajatlardan ortishini anglatadi. Ishlab chiqarish xarajatlarini doimiy ravishda pasaytirib borish foyda 

olishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Xarajatlar majmuasi korxonaga mahsulot ishlab chiqarish 

qanchaga tushishini koʻrsatishi tavsiflangan.  

Kalit soʻzlari: investitsiya, iqtisodiyot, boshqarish, sanoat, mehnat bozori, riskni boshqarish. 

В статье рассматривается социально-экономическая значимость инновационного потенциала 

промышленных предприятий, его составляющих, основных факторов формирования и развития 

инновационного потенциала как темы исследования. Известно, что основная цель любого бизнеса - 

получение прибыли. Прибыль означает, что прибыль компании превышает все затраты, связанные с 

ее деятельностью. Постоянное снижение производственных затрат - одно из важных условий 

получения прибыли. Набор затрат описывается как то, сколько предприятие будет производить. 

Ключевые слова: инвестиции, экономика, менеджмент, промышленность, рынок труда, риск-

менеджмент, риск-менеджмент. 

 

The Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-

2021 sets specific goals for radically improving the welfare and quality of life, comprehensive and accelerated 

development of society and the state, modernization and liberalization of all spheres of life. 

In other words, we need to transform Uzbekistan into a stable market economy with a high share of 

innovation and intellectual contribution to production, a competitive industry in the modern and global market, 

as well as a rapidly developing country with a favorable investment and business environment. 

These goals cannot be achieved without the full implementation of the innovative model of development 

of the country, which requires the creation of an effective system of state support for innovative activities in 

the country and encourage the implementation of innovative ideas, developments and technologies in public 

administration, priority sectors of the economy and society. 

The role and the importance of industry is insuring sustainable economic growth is invaluable. Industry 

is the largest leading branch of material production. It has tools of labor (tools), tools, and most consumer 

goods are created; all types of machines and mechanisms, structural elements of buildings and structures 

produced; mining is carried out; minerals, plants and animal raw materials are processed, consumer goods are 

produced.  

The historical role of industry in the development of productive forces and relations are incomparable. 

Therefore, the higher its development and efficiency, the better for the state, the stronger the position, the better 

the living standards of the state. Analyses of the market changes over the years of the reform indicates the 

significant changes in industry. These changes first and foremost, to insure the independence and inviolability 

of the state, economic as well to ensure energy and food security, rich natural economic potential was intended 

to be used wisely.  
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There is a lot of analysis of the results of the development of the industrial sector during the years of the 

independence that manufacturing enterprises are adapted in market conditions and with the help of the 

government support shows that it has established high- efficiency production. Today the industry is growing 

fast, more than hundred industry products are produced. Such a huge production potential has changed 

radically over the years and has been working overseas on certain types of products can easily compete with 

the products produced. The number of independent industries is the country’s industrial development, its 

economic, scientific and technical potential, representing economic independence. The network structure is 

the general industrial production of its gross product with a share in the volume, the number of employees and 

share in the value of fixed assets measured.  

The share of industry and agriculture in GPD (as a percentage) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2030* 

Total economics 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Industry 14,2 20,7 24,0 24,0 24,0 24,2 24,1 33,5 40,0 

Agriculture 30,1 25,0 17,5 17,6 17,5 17,6 17,2 16,6 8-10 

 

Achieving a doubling of GPD in 2016-2030 years to ensure that the average annual growth rate is 4,8% 

[10].  

The main goal of Uzbekistan’s industrial development is not only to increase growth in this sector of 

the economy, but also to develop priority industries and production through the use of rich natural resources, 

to form its modern structure, to increase the competitiveness and efficiency of industry in foreign and domestic 

markets, to form a set of measures for it. The strategic direction is to create an export-oriented structure of 

industry and increase the share of deep-processed products in exports.  

Dynamics of the structure of the gross output of industry in Uzbekistan for 1991-2016 (as a 

percentage of the total) [10] 

Network 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2016 

Total industry 100 100 100 100 100 100 100 

Including: Electricity 2,8 8.5 8.1 7.9 7.9 7.5 7.1 

Fuel industry 3.7 15.3 19,8 17,3 18,3 15,8 13,1 

Ferrous metallurgy 0,7 1,4 2,4 2,6 2,4 2,4 2,4 

Non-ferrous metallurgy 9,7 10,0 10,9 10,4 10,0 9,5 9,8 

Chemistry and petro 

chemistry 

4,3 5,3 5,1 5,7 5,3 5,4 5,5 

Mechanical engineering and 

metal processing 

11,6 9,9 16,1 16,2 17,0 19,8 19,7 

Building materials industry 5,2 5,1 4,9 5,3 5,4 6,4 6,1 

Forest, wood and paper 

industries 

1,2 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,7 

Light industry 39,9 19,1 13,3 13,4 12,9 13,0 14.0 

Food industry 14,7 13,3 12,8 14,1 14,0 13,2 16.0 

Another network 6,2 3,3 5,6 5,9 5.6 5,9 5,7 

The measures taken to technically and technologically modernize the existing industrial enterprises, 

expand the range of products and increase their competitiveness ensure the further development of the light 

industry, which in January 2015 amounted to 15318.1 billion sums. UZS worth of products were produced and 

116.6% compared to the corresponding period of 2016. The share of the industry in total industrial output 

reached 16.7% (in January-December 2014 - 15.5%). During the reporting period, the enterprises of the textile 

industry of the republic produced 8938.9 billion soums. UZS, which is 112.1% compared to January-December 

2014, including 110.4% in the silk industry, 107.0% in the ginning industry, 122.7% in the cotton industry. in 

the knitwear industry - 113.5%. 

At the same time, compared to the previous year, production in the garment industry increased by 18.9% 

and in the leather and footwear industry - by 22.0% The main sectors of the machine-building industry today 

are the automotive, spare parts, and electrical engineering industries, which have high labor and capital 

efficiency, competitive products, and high access to world markets. The share of these industries in the volume 

of mechanical engineering production will increase. Due to the current situation, fixed capital and previously 

accumulated reserves, the production of automobiles and household appliances is expected to grow 

significantly. Existing industries are very attractive to foreign investors, so it is necessary to create favorable 

conditions for their maximum inflow. New types of high-value-added cars, computers and mobile phones are 
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expected to be developed in the near future. This, in turn, will improve the quality of consumer goods and 

create a developed industrial sector through high value-added products. 

In our opinion, the risks that may arise in the implementation of innovative activities in industrial 

enterprises are: 

◼ risks associated with ensuring the optimality of the selection of an innovative project; 

◼ risks associated with the inability to provide adequate funding for innovative projects; 

◼ Marketing marketing risks associated with the current supply of resources necessary for the 

implementation of an innovative project; 

◼ marketing risks associated with the implementation of innovative project results; 

◼  risks associated with non-performance of business contracts; 

◼  risks associated with unforeseen expenses and loss of income; 

◼ risks associated with increased competition in the market; 

◼ Risks associated with securing ownership of an innovative project. 

In conclusion, it can be said that every enterprise contributes to the country’s economy by using the 

factors of production, turning them into finished products (works, services) for consumption. 

The emergence of a class of owners in the conditions of development of a market economy and the 

possibility of creating new organizational and legal forms of enterprises legal documents were created. Any 

industrial enterprise consists of many links, the composition and structure of which can be considered as a 

structure. The study of the structure of enterprises, their role in the industrial complex, allows you to determine 

the role and importance. 

In turn, when designing the structure of production, it is important to take into account the factors that 

affect its formation. Analysis of the factors determining the structure of the enterprise on their improvement 

allows the development of specific measures. 
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RESPUBLIKAMIZ MAKTABLARIDA VA HAVO HARORATI YUQORI BOʻLGAN 

HUDUDLARDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT MASHGʻULOTLARINI TASHKIL 

ETISH  
 

Maqolada havo harorati yuqori boʻlgan joylarda jismoniy tarbiya va sport mashgʻulotlarini tashkil etish 

va oʻtkazishning oʻziga xos jihatlari, yuqori havo haroratining organizimga ta’siri, ekologiya va atrof-

muhitning musaffoligini saqlash haqidagi qarashlar keltirilgan. Murakkab iqlim sharoitlarda havoning yuqori 

harorati har bir insonga tinch holatda ham oʻz ta’sirini koʻrsatishi, shu jumladan jismoniy yuklama oʻta yuqori 

darajada berilsa, natijada, mehnat layoqati tushib ketishi va organizmning funksional fazilatlariga ta’sir 

koʻrsatishi ilgari surilgan. 

Kalit soʻzlar: havo harorati, jismoniy tarbiya va sport, organizim, iqlim, jismoniy yuklama, mehnat 

layoqati, atrof-muhit, ekologiya, nafas olish, qon aylanishi, yurak qisqarishi. 

В статье освещаются особенности организации и проведения занятий физической культурой и 

спортом в зонах с высокими температурами, воздействия высоких температур на организм, а также 

на сохранение окружающей среды. В экстремальных климатических условиях высокая температура 

воздуха также влияет на каждого человека в спокойной обстановке, включая высокую физическую 

нагрузку, что приводит к снижению работоспособности и влиянию на функциональные свойства 

организма. 

Ключевые слова: температура воздуха, физическая культура и спорт, организмы, климат, 

физическая нагрузка, трудоспособность, окружающая среда, экология, дыхание, кровообращение, 

сердечная недостаточность. 

The article highlights the features of the organization and conduct of physical education and sports in 

areas with high temperatures, the effects of high temperatures on the body, as well as the preservation of the 

environment. In extreme climatic conditions, high air temperature also affects every person in a relaxed 

atmosphere, including high physical exertion, which leads to a decrease in efficiency and influence on the 

functional properties of the organism. 

Key words: air temperature, physical culture and sports, organisms, climate, physical activity, working 

capacity, environment, ecology, respiration, blood circulation, heart failure. 

 

Kirish. Respublikamizning maktablarida va janubiy viloyatlarida yoz kunlari haroratning oʻta yuqori 

darajada boʻlishi sababli jismoniy tarbiya mashgʻulotlari oʻqituvchiga ham, oʻquvchilarga ham bir qancha 

noqulayliklar tugʻdiradi. 

Ma’lumki, koʻp hollarda jismoniy tarbiya va sport mashgʻulotlari ochiq havoda oʻtkazilganligi sababli 

oʻquvchilar oʻzlariga qulay boʻlgan joylarda vaqtlarini oʻtkazishiga toʻgʻri keladi. Jismoniy tarbiya 

mashgʻulotlarining ochiq havoda oʻtkazilganligi yaxshi, lekin mashgʻulot mobaynida oʻquvchilar oʻzlariga va 

atrof-muhitga salbiy ta’sir yetkazmasliklari lozim. Buning uchun ular issiqdan soya-salqin joyga oʻtishlari, 

mashgʻulot jarayonida salqin beruvchi daraxtlar atrofida quyosh nurlaridan saqlanish maqsadida boshlariga oq 

shapkachalar kiyishlari, imkon darajasida ustki sport kiyimlari paxta matosida oq rangda boʻlishi maqsadga 

muvofiq. 

Asosiy qism. Ta’lim muassasasining jismoniy tarbiya mashgʻulotlari jadvalini shunday tuzish kerakki, 

bunda oʻtiladigan amaliy jismoniy tarbiya mashgʻulotlari kunning birinchi yarmidagi 1-2 juftliklarga qoʻyilishi 

rejalashtirilishi zarur. Chunki bu juftliklar vaqtida quyoshning issiqlik tarqatishi yuqori darajaga chiqmagan 

boʻladi va havo harorati taxminan 25-30oS ni tashkil qiladi. Kunning ikkinchi yarmida oʻtiladigan 

mashgʻulotlar vaqtida havo harorati 35-45oS ga ba’zi hollarda undan ham yuqori boʻladi. Bunday haroratda 

amaliy jismoniy mashgʻulotlarni oʻtish oʻquvchilar organizmiga salbiy ta’sir koʻrsatadi. 

Amaliy malaka va ilmiy-tadqiqot ishlaridan ma’lumki, jismoniy tarbiya mashgʻulotlarini oʻquv yili 

boshidan boshlab, ochiq havoda oʻtkazish maqsadga muvofiq, chunki bu Respublikamiz iqlimiga mos keladi, 

bunda oliy ta’lim muassasasidagi sport maydonlari standart asosida qurilishi talab etiladi. 
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Sport majmuasida yugurish yoʻlagi, sport oʻyinlari maydoni, yozgi trenajyor majmuasi va shu kabilar 

mikroiqlim asosida turli shikastlanishlarning oldini oluvchi maxsus qoplamalar bilan qoplanishi va jihozlanishi 

zarur. 

Sport maydonlari oʻtkaziladigan har bir jismoniy tarbiya mashgʻuloti sifatini oshirish uchun sport 

anjomlari bilan toʻliq ta’minlanishi shart. Ochiq havoda mashgʻulotlarni olib borishda har bir oʻquvchining 

sport kiyimi mavsumga mos ravishda boʻlishi talab etiladi. 

Ma’lumki, jismoniy tarbiya mashgʻulotlarini olib borish yil davomida iqlim sharoitidan kelib chiqib, 

dastur asosida rejalashtiriladi. Ta’lim berish metodikasining muhim jihatlaridan biri, har bir oʻquvchiga 

beriladigan yuklamalarga bogʻliq. Har bir yuklama ishtirokchining yoshi, jinsi, tibbiy koʻrikdan oʻtgan 

varaqasiga qarab (maxsus guruh) belgilanadi. 

Havo harorati yuqori boʻlgan mavsumda jismoniy tarbiya mashgʻulotlarining tayyorlov qismi 5-8 

daqiqa boʻlishi yetarli. Asosiy qismda umumrivojlantiruvchi mashqlar majmuasiga 20 daqiqa ajratiladi. 

Soʻngra sport oʻyinlari uchun 45 daqiqa berilib, qolgan vaqt yakuniy qism uchun ajratiladi. 

Bunday vaqt taqsimoti oʻquvchilar organizmiga ijobiy ta’sir etib, jismoniy tarbiya mashgʻulotlari 

jarayonida ularning issiqdan va oftobdan himoyalanishlariga imkoniyat yaratadi. 

Tana kam harakatlanganda mushakning ishlash faoliyati yetarli boʻlmaganda, oʻquvchilarda qon 

aylanish tizimi faoliyati sekinlashadi. Kapillyarlar massasi yopiq zaxira holatida boʻladi. Shuning uchun 

umumiy qon aylanish tizimi hamda oksidlanish jarayoni keskin yomonlashadi. Nafas olishi koʻtarilib, pasayadi 

va qondagi korbonat angidrid miqdori ortadi. Tanadagi 40 foiz mushaklar qon aylanish, nafas olish tizimlarida 

muhim vazifani bajaradi. Demak, oʻquvchilar uchun mushak harakat faolligi juda zarur, bu esa, oʻz navbatida, 

asab markazini “quvvatlaydi” va organizmning hayot faoliyatini oshirishga imkon beradi. 

Olib borilgan tadqiotlarda, shu jumladan adabiyotlarda keltirib oʻtilganidek, yuqori havo haroratining 

organizmga ta’siri shunday murakkab jarayonlarni keltirib chiqaradi, ya’ni tana haroratining buzilishi, asab 

tizimining me’yordan chiqishi, bularning bari xotiraning susayishiga olib keladi. 

Garchi, murakkab iqlimiy sharoitlarda havoning yuqori harorati har bir insonga tinch holatda ham oʻz 

ta’sirini koʻrsatadi. Agar jismoniy yuklama oʻta yuqori darajada berilsa, natijada, mehnat layoqati tushib 

ketishi mumkin va u organizmning funksional holati oʻzgarishiga sababchi boʻladi. 

2017 – 2019-yillarda respublikamiz maktablarida oʻquvchilari bilan tadqiqot ishlari olib borilgan. 

Bunda ularning jismoniy tayyorgarligi, jismoniy rivojlanishi va turlicha jismoniy yuklamalarga organzimning 

moslashuvchanligi tekshirildi. 

Oʻquvchilarning jismoniy tayyorgarligi sentyabr oyida “Alpomish va Barchinoy” test me’yorlari 

asosida nazorat yuklamalariga tayyorgarlik koʻrmagan holda amalga oshirildi. Ushbu tadqiqot ishda 2017-

yilda 1085, 2018-yilda 312, 2017-yilda 201 va 2019-yilda 276 nafar oʻquvchi ishtirok etdi. 

Oʻquvchilarning jismoniy rivojlanishi tibbiy nazorat asosida antropometrik koʻrsatkichlar boʻyicha 

aniqlandi. Bunda tana ogʻirligi, boʻyi, nafas olish chastotasi, oʻpkaning hayotiy sigʻimi, yurakning qisqarish 

chastotasi va arterial bosimi tekshirildi. Shifokor kuzatuvlari boʻyicha ma’lumotlar 3 yil davomida ta’lim 

olayotgan 630 nafar oʻquvchi koʻrsatkichlari boʻyicha tahlil qilindi. 

Muhokamalar va natijalar. Tadqiqotlardan ma’lum boʻldiki, jismoniy tarbiya mashgʻulotlarini harorat 

yuqori boʻlgan joylarda olib borish oʻziga xos jihatlariga ega. Shundan kelib chiqib, Oʻzbekiston sharoitida 

jismoniy yuklamalarning organizmga ta’sirini aniqlash va muntazam kuzatish zarur. 

Koʻpgina tadqiqotchi olimlarning fikriga koʻra, tashqi harorat yuqori boʻlgan holatlarda jismoniy 

yuklamalarning koʻp miqdorda berilishi tana harorati qizib ketishiga olib keladi. D.R. Rustamovaning tadqiqot 

ishida qayd etishicha bunday sharoitda tana harorati dastlabki holatiga qaraganda 2,10S ortgan va 1 mm3 

qondagi eritrositlar miqdori 150 mingga kamaygan. Shuningdek, yurak qisqarishi chastotasi mashgʻulot 

boshlanishida 90 dan mashgʻulot yakunida 30 daqiqadan keyin 176 gacha ortgan. Qon bosimi 30 mm sim.ust. 

ortadi, minimal bosim esa 10 mm sim.ust. pasayadi. Puls bosimi dastlabki holatidan 40 mm sim ust. ga 

koʻtarildi.  

G.D.Kogan tomonidan olib borilgan tadqiqot natijasiga koʻra, harorati 29,3 dan 40,20S boʻlgan oftobda 

organizmning tinch holatida bir qancha oʻzshgarishlar kuzatildi: tana ogʻirligi 300 g kamaydi, ogʻiz 

boʻshligʻining harorati 0,310S ga, pul’s chastotasi va nafas olish 4,2 marta ortdi. Tanada holsizlik kuzatildi. 

Yuqorida keltirilgan taqdiqotlar natijalari shuni koʻrsatadiki, harorati yuqori boʻlgan vaqtlarda 

beriladigan keragidan ortiq yuklamalar hajmi organizmning asab tizimi, qon aylanish tizimi, tana haroratining 

oʻzgarishiga olib keldi. 

Oliy ta’lim muassasaslari oʻquvchilariga atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorona yondashishda suvning 

ifloslanishi va isrofgarchiligiga yoʻl qoʻymaslik, tabiatga salbiy ta’sir yetkazmaslik toʻgʻrisida tushuncha 

berish, bu izlanishda targʻibot ishlarini olib borish har bir oʻqituvchining kundalik vazifasi. Oʻz navbatida 

oʻquvchilar ham mahallalarda, koʻcha-koʻyda, maktablarda tushuntirish ishlarini olib borishlari kerak. 

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

229 

Tabiatga boʻlgan salbiy ta’sirimiz orqali atrof-muhit zararlanishini kezi kelsa, tabiat bizga ham oʻz 

ta’sirini oʻtkazishi mumkinligini keng aholi qatlamiga tushuntirish zarur. Yer yuzidagi eng global 

muammolardan biri boʻlgan ichimlik suvining tanqisligi hamda katta maydonli lalmikor yerlarni sugʻorish 

natijasida diyorimizdagi Orol dengizi qurib borayotganligi, undan koʻtarilayotgan tuzlar Markaziy Osiyo 

boʻylab tarqalayotganligi, dengiz atrofida yashovchi aholi sogʻligʻining yomonlashganligi butun kurrai 

zaminga ma’lum. Respublikamiz Prezidenti tashabbusi bilan hozirgi kunda Orol dengizi atrofini 

oʻrmonzorlashtirish va saksovulzorlashtirish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda, bu esa oʻz navbatida 

atrofda yashovchi insonlarning sogʻligiga, atrof-muhit va hayvonot dunyosining baraqarorlashishiga olib 

kelinishi isbot talab qilinmaydigan haqiqat. 

Ehtiyotsizlik oqibatida bundan 50-100 yil oldin mavjud boʻlgan oʻsimliklar va hayvonot dunyosining 

ba’zi vakillari yoʻqolib ketayotganligi oʻta ayanchli hol. Endilikda yoʻqolib ketayotgan oʻsimliklar va 

hayvonlarni “Qizil kitob”ga kirgizib, shu kabi yoʻllar bilangina ularni asrab qolish mumkinligini anglab yetdik. 

Bu bilan cheklanmay oʻquvchilar ongiga, ular va boshqa vositalar orqali aholi qatlamlariga atrof-muhitga 

nisbatan ijobiy fikr va tushunchalarni kengroq singdira bilsak, muayyan ijobiy natijaga erishishimiz mumkin. 

Issiq hududlarda haroratni ma’lum darajada saqlash uchun imkon darajasida koʻkalamzorlashtirish, 

daraxtzorlashtirish kabi ishlarni keng koʻlamda targʻib-tashviq qilish lozim. 

Sport maydonchalarining atroflari ma’lum darajada daraxtzorlashtirilishi, koʻkalamzorlashtirilishi; 

sport majmuasi havosini tozalash maqsadida uning hududini oʻziga karbonatangidrid gazini yutib, kislorod 

chiqaradigan daraxtlar bilan boyitish maqsadga muvofiq.  

Iqlimi issiq boʻlgan viloyatlarda oʻquvchilar oʻrtasida ekomarafon oʻtkazish, guruhlar oʻrtasida 

“Tabiatni asraylik” mavzusida seminarlar tashkil etish, ommaviy axborot vositalarida bu haqidagi maqolalarni 

chop ettirish ham ijobiy natija beradi. Atrof-muhitning bizga yordami beqiyosligini, organizmda kechadigan 

jarayonlarga ijobiy ta’sirini misollar orqali tushuntirish zarur. Shunga erishaylikki, atrof-muhitga ijobiy va 

salbiy ta’sirimiz natijasi oʻzimizga qaytishini hamma tushunib yetsin. 

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, havo harorati yuqori boʻlgan sharoitlarda jismoniy mashqlarni tanlash 

va ularning qoʻllash usullari muhim ahamiyat kasb etadi, chunki jismoniy yuklama biologik mohiyatini 

hisobga olmagan holda jismoniy mashqlarning ta’sir etishi oʻta murakkab iqlim sharoitlarida yurak-qon 

aylanish tizimining faoliyatini yoʻlga qoʻyuvchi tayanch-harakat tizimi faoliyatini pasaytiradi va tananing 

qizib ketishiga olib keladi. 
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KEKSALARNI SOGʻLOMLASHTIRISH MUAMMOLARINI OPTIMALLASHTIRISH 
 

Ushbu maqolada keksalar orasida kasallik sonini kamaytirish maqsadida ularni diagnostika qilish 

mexanizmlarini takomillashtirish, birlamchi tibbiyot tizimidagi mutaxassislarning bilimini muntazam ravishda 

uzliksiz oshirish, aholi oʻrtasida keng qamroviy xatlovlarni, chuqurlashtirilgan tibbiy koʻriklarni olib borish 

va dispanser nazoratini takomillashtirish hamda aholi oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini shakllantirish 

muammolari yoritilgan. 

Kalit soʻzlar: gerontologiya, geriatriya, patologiya infarkt, insult, qandli diabet, noinfeksion kasalliklar. 

В статье рассматриваются проблемы совершенствования механизмов их диагностики с целью 

снижения количества заболеваний среди пожилых людей, регулярного обучения специалистов 

первичного звена, комплексных переписей населения, углубленных медицинских осмотров и 

диспансерного контроля, а также формираванию здорового образа жизни среди населения. 

Ключевые слова: геронтология, гериатрия, патология инфаркт, инсульт, диабет, 

неинфекционные заболевания. 

The article discusses the problems of improving the mechanisms of their diagnosis in order to reduce 

the number of diseases among the elderly, regular training of primary care specialists, comprehensive 

population censuses, in-depth medical examinations and dispensary control, as well as the formation of a 

healthy lifestyle among the population. 

Key words: gerontology, geriatrics, pathology, heart attack, stroke, diabetes, non-communicable 

diseases. 

 

Kirish. Vazirlar Mahkamasining 23.05.2020-yildagi “Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, 

Toshkent shahar hamda tuman va shaharlarda nuroniylar jamoatchilik kengashlarini tashkil etish chora-

tadbirlari toʻgʻrisida” 326-son qarori qabul qilindi. 

Prezidentning “Jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhitni sogʻlomlashtirish, mahalla institutini yanada 

qoʻllab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari 

toʻgʻrisida” 2020-yil 18-fevraldagi PF-5938-son Farmonida qoʻyilgan vazifalarni amalga oshirish uchun: 

1. Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar hamda tuman va shaharlarda Nuroniylar 

jamoatchilik kengashlari tashkil etiladi. Keksalarni qoʻllab-quvvatlash sohasiga oid qonun hujjatlarining 

ijrosini ta’minlashga koʻmaklashish, muammolarni monitoring va tahlil qilish, yolgʻiz keksalar, pensionerlar, 

nogironlar va boshqalarga taalluqli muammolar boʻyicha takliflar ishlab chiqish ularning asosiy vazifalari 

hisoblanadi. 

2. Mahalla va oilani qoʻllab-quvvatlash vazirligining hududiy boʻlinmalari rahbarlari oʻrinbosarlari 

Nuroniylar jamoatchilik kengashlari raislari tomonidan tayinlanadi. 

3. Nuroniylar jamoatchilik kengashlari toʻgʻrisidagi namunaviy nizom tasdiqlandi. 

Asosiy qism. Respublikada ilk marotaba gerontologiya xizmati 2002-yilda tashkil topgan boʻlib, 

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan 

“Gerontologiya va geriatriya” mutaxassisligi tasdiqlangan. Ushbu muammolarni optimallashtirish va bartaraf 

etish maqsadida ijtimoiy xizmat koʻrsatish normativ-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish, 

koʻrsatilayotgan ijtimoiy xizmat shakllari va sifatini oshirish, maqsadli davolash va sogʻlomlashtirish, tibbiy-

ijtimoiy reabilitatsiya chora-tadbirlari va gerontologiya xizmatini kuchaytirish, shuningdek, yolgʻiz keksalar, 

qariyalar, pensioner va nogironlarning uy-joy-maishiy sharoitini hamda tibbiy-ijtimoiy muassasalarning 

moddiy-texnik bazasini mustahkamlash dasturini koʻzda tutuvchi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 

2011-yil 30-mayda “2011-2015-yillarda yolgʻiz keksalar, pensioner va nogironlarni ijtimoiy himoya qilishni 

yanada kuchaytirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-1542-son qarori qabul qilingan. 

Shuni ta’kidlash lozimki respublika miqiyosida gerontolog va geriatr mutaxassislari vertikal tizimi 

mavjud emas, ya’ni viloyatlarda mutaxassislar va bosh mutaxassislar mavjud emas. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-dekabrdagi “Oʻzbekiston Respublikasi sogʻliqni 

saqlash tizimini tubdan takomillashtirish boʻyicha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PF-5590-son Farmoniga 

muvofiq qariyalar va keksa yoshdagi fuqarolar uchun uzoq muddatli tibbiy yordamning zamonaviy modelini 
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yaratish, gerontologik parvarishning sifati va undan foydalanishni takomillashtirish, gerontologiya va 

geriatriya xizmatini rivojlantirish maqsadida ma’lum ishlar amalga oshirildi: 

1. Keksa yoshdagi bemorlarda kasallik sabablarini aniqlash, davolash va oldini olish xususiyatlarini 

oʻrganish maqsadida gerontologiya muammolari boʻyicha barcha tor soha yoʻnalishidagi mutaxassislarining 

malakasining oshirilishiga yoʻnaltirildi. Gerontologiya va geriatriya xizmat koʻrsatish boʻyicha treninglar olib 

borilib, oxirgi 5 yil davomida 1300 nafardan ortiq shifokor yoshga bogʻliq patologiya va keksa bemorlarni 

davolash uchun mutaxassislarning malakasini oshirishga erishildi. 2019-yilning oʻtgan davri mobaynida 

100dan ortiq terapevt, kardiolog, UAV va boshqa terapevtik yoʻnalishdagi tor mutaxassislari ToshVMOI 

kardiologiya va gerontologiya kafedrasi qoshida keksa yoshli bemorlarga oʻziga xos yurak qon tomir tizimi 

xastaliklarining kechishi va davolash standartlari asosida oʻqitildi. Shu bilan birgalikda joylarda, jumladan, 

Xorazm (144 soatli), Toshkent (144 soatli), Namangan (144 soatli) viloyatlarida sayyor sikllar tashkil etilib, 

tor soha mutaxassislarining malakasi oshirildi. 

2. Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan “Tibbiy faoliyat 

amalga oshiriladigan tibbiy ixtisosliklar turlari” nomenklaturasida “geriatriya ishi” mutaxassisligi keltirilgan. 

Ammo mamlakatimizdagi OTMlarda “gerontologiya”, “geriatriya ishi” mutaxassisliklari boʻyicha 

bakalavriatura va magistratura qabul kvotalari mavjud emas.  

3. Olib borilgan ishlar bilan bir qatorda gerontologiya va geriatriya xizmatini takomillashtirish 

maqsadida quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim boʻladi:  

a) keksalarga va qariyalarga koʻrsatiladigan tibbiy-sotsial xizmatni takomillashtirishga moʻljallangan 

profilaktika xizmatini mustahkamlash va kengaytirish maqsadida tuman koʻp tarmoqli markaziy poliklinikalari 

qoshida gerontologik xonalarni tashkil etish;  

b) keksa yoshli bemorlarni, qariyalarni shu qatorda yolgʻiz qariyalarni ijtimoiy yordamga muhtoj 

boʻlgan va h.k.larga koʻrsatiladigan tibbiy-profilaktik yordam koʻrsatish jarayonini takomilashtirish uchun 

viloyatlarda boshqarma vertikalining strukturasini tuzish, bosh mutaxassis va kadrlar tayyorlash lozim;  

d) mamlakatimizda OTMlarda tor doiradagi ixtisoslik turlari boʻyicha “gerontologiya” va “geriatriya 

ishi” mutaxassisliklari boʻyicha oʻqitish tizimini joriy qilish, “Gerontologiya” va “Geriatriya” fanlarini oʻqitish 

koʻlamini kengaytirish zarur. Tibbiy xizmatlar sohasida gerontologik parvarishni va geriatriyani rivojlantirish 

va uni ragʻbatlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini joriy qilish zarur. 

Toshkent viloyati Chinoz tumani aholisiga kardiologik yordam koʻrsatish maqsadida 2021-mart oyida 

Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash vazirining (SSVning) 24.12.2014-yil 485-sonli buyrugi “MKB 

10ga asosan nozologiyalar boʻyicha tez tibbiy yordam koʻrsatish standartlari”, Oʻzbekiston Respublikasi 

SSVning 17.03.2014-yil 106-sonli buyrugʻi “Oʻtkir koronar sindrom / oʻtkir miokard infarkti bilan ogʻrigan 

bemorlarga shoshilinch tibbiy yordam koʻrsatishni tashkil qilishni takomillashtirish toʻgʻrisida”, Oʻzbekiston 

Respublikasi SSVning 17.09.2014-yildan 422-sonli buyrugʻi “Об улучшении оказания диагностической и 

лечебно-профилактической помоши болъним с АГ”, Oʻzbekiston Respublikasi SSVning 2020-yil 15-

avgust 200-sonli “Bemorlarga ambulator yordam koʻrsatishni yanada takomillashtirish choralari toʻgʻrisida”gi 

buyruqlari boʻyicha ish olib boradi. 

Kardiologik kasalliklarning 11 xil nozologiyasi boʻyicha jami 243ta “D” nazoratiga olingan bemor 

tibbiy koʻrikdan oʻtkazildi va tavsiyalar berildi. 

Keksa yoshdagi fuqarolarda oʻtkir va surunkali respirator kasalliklar hamda yurak qon-tomir xavfini 

(gipertoniya, yurak ishemik kasalligi, infarkt, insult, qandli diabet va boshqa xavf omillarini) aniqlash boʻyicha 

tizimli ravishda skrining tekshiruvlarini oʻtkazish va noinfeksion kasalliklar xavf omillarini aniqlash, aholi 

oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini shakllantirish, xavfli omillarga qarshi kurashish chora-tadbirlari birlamchi 

va ikkilamchi profilaktika chora-tadbirlarini olib borish va aholini tibbiy madaniyatini oshishdan iboratdir. Bu 

esa oʻz navbatida aholi salomatligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan shunday maqsadlar 

yoʻlida Senatning Orolboʻyi mintaqasini rivojlantirish masalalari qoʻmitasi va Oʻzbekiston Respublikasi 

Sogʻliqni saqlash vazirligi hamkorligida 2021-yilning 3-6-may kunlari Qoraqalpogʻiston Respublikasi 

aholisiga koʻrsatilayotgan tibbiy xizmatlarni yanada yaxshilash, “temir daftar” va “ayollar daftari”ga 

kiritilganlarga xonadonbay tibbiy maslahat berish maqsadida sogʻliqni saqlash vazirligining terapiya 

yoʻnalishidagi bosh mutaxassislari – bosh terapevti, bosh gastroenterologi, bosh revmatologi, bosh 

gerontologi, bosh oylaviy shifokorlari Qoraqalpogʻiston Respublikasining Nukus shahri, Qoʻngʻirot, 

Chimboy, Kegeli va Beruniy tumanlariga xizmat safari tashkil etildi hamda hududlarda “xonadonbay” tizimi 

asosida uy-uy yurib nogironligi bor, hozirda toʻshakda qolgan bemorlarni tibbiy koʻrikdan oʻtkazishdi.  

Muhokamalar va natijalar. Olib borilgan tibbiy koʻrik natijalari quydagilarni koʻrsatdi: jami tekshirish 

jarayonida ishtirok ekganlardan 226 nafar bemorlar ixtisoslashtirilgan tibbiy koʻrikka va davolashga 

muhtojligi aniqlandi va ulardan 211 (93,4%) nafar bemorlar turli davolash profilaktika muassasalariga 
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davolanishga yuborildi hamda 11 (4,9%) nafar bemor respublika ixtisoslashtirilgan tibbiy markazlariga 

yuborildi. 

Tumanlar kesimidagi tahlil natijalari quydagilarni koʻrsatdi: Beruniy tumanida koʻrikda ishtirok 

etgan107 nafar bemorlar orasida asosan yurak qon tomir kasalliklari 26%, oʻpka nafas yoʻllari kasalliklari 

48%, boʻgʻim umurtqa pogʻonasi kasalliklari 38% va boshqa turli surunkali xastaliklar aniqlandi. Chimboy 

tumanida asosan oshqozon ichak tizimi xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari va boʻgʻim umurtqa pogʻonasi 

kasalliklari ustunligi aniqlandi. Ushbu xastaliklarning keng tarqalishi Qoʻngʻirot va Kegeli tumanlarda ham 

kuzatildi hamda alohida ta’kidlash lozimki, Chimboy va Qoʻngʻirot tumanlarda koʻrikdan oʻtkazilgan 

bemorlar orasida 46%ni revmatologik bemorlar tashkil etdi.  

Tibbiy koʻriklarda ishtirok etgan gastroenterolog, kardiolog, revmatolog, gerontolog, terapevt va boshqa 

shifokorlar bemorlarni tashxislash va davolash muolajalari boʻyicha maslahatlar bilan bir qatorda, parhez, 

jismoniy mashqlar, kasallik asoratlari profilaktikasi hamda birlamchi boʻgʻinda kuzatish boʻyicha ham kerakli 

tavsiyalar berishdi. 

Shunday qilib, “xonadonbay” tizimida maslahatlar berilishi bemorlar davolanishi samaradorligining 

oshishiga va asoratlarning oldini olishga hamda diagnostika va davolash uchun joylardagi imkoniyatlarni 

yanada kengaytirishga xizmat qilmoqda. 

Xulosa. Yuqorida keltirilgan koʻrsatkichlarga izoh sifatida shuni ta’kitlash lozimki, kasallik sonini 

kamaytirish maqsadida ularni diagnostika qilish mexanizmlarini takomillashtirish, birlamchi tibbiyot 

tizimidagi mutaxassislarni bilimini muntazam ravishda uzluksiz oshirish, aholi oʻrtasida keng qamroviy 

hatlovlarni, chuqurlashtirilgan tibbiy koʻriklarni olib borish va dispanser nazoratini takomillashtirish hamda 

aholi oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini shakillantirish, xavfli omillarga, xususan, kamharakatlik, ogʻir vazin, 

notoʻgʻri, noratsional ovqatlanish, tamaki chekish, arterial bosimning oshishi va boshqa omillarga qarshi 

kurashish chora-tadbirlari birlamchi va ikkilamchi profilaktika chora-tadbirlarini olib borish va aholini tibbiy 

madaniyatini oshishdan iboratdir. 
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YENGIL ATLETIKA TOʻGARAKLARIDA SHUGʻULLANUVCHI 10-11 YOSHLI 

BOLALARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIGI KOʻRSRATKICHLARI 
 

Mazkur maqolada umumta’lim maktablarida yengil atletika sport turi boʻyicha tashkil etilgan 

toʻgaraklarda shugʻullanuvchi 4-sinf maktab oʻquvchilarining tezlik, kuch, chaqqonlik, chidamlilik, 

egiluvchanlik kabi jismoniy sifatalrining koʻrsatkichlari dinamikasi oʻrganilgan.  

Kalit soʻzlar: umumiy jismoniy tayyorgarlik, yengil atletika, tezlik, kuch, chaqqonlil, chidamlilik, 

egluvchanlik, jismoniy sifatlar. 

В статье исследуется динамика таких физических качеств, как скорость, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость у учащихся 4-х классов, занимающихся в секциях легкой атлетики 

общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: общефизическая подготовка, легкая атлетика, скорость, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, физические качества. 

This article examines the dynamics of physical qualities such as speed, strength, agility, endurance, 

flexibility of 4th grade students who participate in athletics clubs in secondary schools. 

Key words: general physical training, athletics, speed, strength, agility, endurance, flexibility, physical 

qualities. 

 

Kirish. Jahonda koʻplab sohalari kabi ta’lim va sport sohasida ham yetakchi davlatlar qatorida, 

Oʻzbekiston Respublikasida ham koʻplab yoʻnalishlari, sohalari bilan birgalikda sport sohasida ham koʻplab 

islohatlar olib borilmoqda. Bugungi kunda sport sohasini modernizatsiyalash yoshlarni ma’naviy va jismonan 

yetuk barkamol boʻlib voyaga yetishlarida sportning oʻrni katta ekanligi ayni haqiqatdir. Yoshlarni jismoniy 

rivojlantirish hamda, olimpiya dasturiga kiritilgan sport turlaridan shakllantirilgan milliy terma jamoa tarkibiga 

kirishga munosib raqobatbardosh sportchilarni yetkazib berish, boshlangʻich tayyorgarlik bosqichi, oʻquv 

mashgʻulot guruhlarida hamda bir qator sport seksiyalarida shugʻullanuvchi sportchilar bilan ishlovchi 

murabbiy va soha mutaxasislarining asosiy vazifadaridan biridir.  

Murabbiy va soha mas’ullari nafaqat yuqorida sanab oʻtilgan vazifalar, balki oʻzlarining qoʻl ostida 

shugʻullanuvchi yosh sportchilarni ta’lim jarayonida har taraflama faol boʻlishlarini, fanlarni oʻzlashtirish 

koʻrsatkichlarini nazorat qilib borish kabi vazifalari ham eng muhim vazifalar qatorida e’tirof etilishi ayni 

haqiqat ekanligi bilan ahamiyatlidir.  

Asosiy qism. Hech kimga sir emaski, Yevropa davlatlarida sportchilar musobaqalarda yuqori 

natichalarga erishishlari uchun mashgʻulot jarayonidagi harakatlari zamaonaviy jihozlar bilan jihozlangan 

laboratoriyalarda nazorat qilib boriladi. Ushbu olib borilayorgan ishlar oʻz samarasini berayotganini aslo inkor 

etib boʻlmaydi.  

Sportning jadallik bilan rivojlanib borayotgan ayni davrda, yoshlarni jismonan baquvvat ma’nan yetuk 

kamil qilib tarbiyalashda koʻplab rivojlangan davlatlar tajribalarini oʻrganish orqali erishish mumkin. 

Yengil atletika sport turi bilan shugʻullanuvchi yoshlarning umumiy yo jismoniy tayyorgarligini 

yaxshilash borasida mamlakatimiz va xorij olimlari tamonidan oʻtkazilgan tadqiqot ishlari va ilmiy-uslubiy 

adabiyotlarini tizimli tahlil qilish natijalari shundan dalolat beradiki, umumta’lim maktablarida tashkil etilgan 

yengil atletika toʻgaraklarida shugʻullanuvchi sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi boʻyicha qator 

ilmiy izlanishlar olib borilgan. 

Jumladan, T.S.Usmanxodjayev (1995), V.K.Balsevich (1995), V.A.Bogdanova (2001) va 

boshqalarning ilmiy ishlarini misol tariqasida sanash mumkin. 

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining umumiy jismoniy tayyorgarligida yosh xususiyatlarining tahlili 

A.A.Gujalovskiy (1987), V.I.Lyax (1990), A.G.Suxarev (1998), V.P.Guba (1998), O.V.Goncharova (2018) va 

boshqalarning ishlari orqali oʻrganildi. 

E.R.Andris, R.Q.Qudratov (1998), A.N.Normurodov, (2002), K.T.Shakirjanova, N.T.Tuxtaboyev 

(2012), I.R.Soliyev, X.T.Ortiqov, (2016) va boshqa bir qator yetakchi mutaxassislar oʻz manbalarida yengil 

atletikachilarning oʻquvmashgʻulotlari jarayonini rejalashtirish, jismoniy sifatlarini rivojlantirish, musobaqa 

faoliyatining qoidalari va ularni tashkillashtirish masalalari yoritililgan. 

Jahonning yetakchi ta’lim muassasalarida, soha mutaxassislari, olimlar, tadqiqotchi izlanuvchilari 

tomonidan, asosan, umumta’lim maktablarida oʻquvchilarining jismoniy tarbiya mashgʻulotlari jarayonida 
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oʻquvchilarning salomatligini saqlash va mustahkamlashga, maktablarda ta’lim muhitini ta’minlaydigan 

choralar majmuasi, salomatlik va sogʻlom turmush tarzi qadriyatini shakllantiruvchi sharoitlarni tashkil etishga 

qaratilgan muammolar oʻrganib kelinmoqda.  

Ammo oʻtkazilgan tadqiqot ishlariga qaramasdan umumta’lim maktablarida yengil atletika sport turidan 

tashkil etilgan toʻgaraklarda shugʻullanuvchi boshlangʻich sinf yoshidaga sportchilarning jismoniy tarbiya 

mashgʻulotlarida hali hamon mu’ammolar kuzatilib turgani ham ayni haqiqatdir.  

Tadqiqotning maqsadi: umumta’lim maktablarida tashkil etilgan yengil atletika toʻgaraklarida 

shugʻullanuvchi 4-sinf maktab oʻquvchilarining umumiy jismoniy tayyorgarligi koʻrsratkichlarini aniqlash. 

Tadqiqotning vazifalari: 

- mavzuga doir adabiyotlarni tahlil qilish orqali muammoning oʻrganilganlik darajasini aniqlash; 

- 4-sinf umumta’lim maktab oʻquvchilarining umumiy jismoniy tayyorgarlik koʻrsatkichlarini aniqlash; 

- oʻtkazilgan tadqiqotlar natijasida aniqlangan muammolar yuzasidan kerakli xulosa va tavfsiyalar ishlab 

chiqish.  

Tadqiqot obyekti: 4-sinf maktab oʻquvchilarining yengil atletika toʻgaraklaridagi mashgʻulot jarayoni. 

Tadqiqot predmeti: 4-sinf maktab oʻquvchilarining yengil atletika toʻgʻaraklari, mashgʻulotlarida 

umumiy jismoniy tayyorgarlik koʻrsatkichlarini oʻrganish. 

Tadqiqot usullari: ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, pedagogik testlash, matematik 

statistik tahlil. 

Tadqiqotni tashkillashtirish: tadqiqotlarda Buxoro shahar xalq ta’limi boʻlimiga qarashli 19-

ixtisoslashtirilgan davlat umumta’limi maktabi, Buxoro shahar xalq ta’limi boʻlimiga qarashli 23-umumiy 

oʻrta ta’limi maktabi, Buxoro shahar xalq ta’limi boʻlimiga qarashli 6-ixtisoslashtirilgan davlat umumta’limi 

maktabi, Buxoro shahar xalq ta’limi boʻlimiga qarashli 29-umumiy oʻrta ta’limi maktabi, Buxoro shahar xalq 

ta’limi boʻlimiga qarashli 8-umumiy oʻrta ta’limi maktablarida yengil atletika sport turida shugʻullanuvchi 83 

nafar 3 sinf oʻquvchilari  

Oʻtkazilgan tadqiqot natijalari tahlili: Umumta’lim maktablarida tashkil etilgan yengil atletika sport 

toʻgaraklarida shugʻullanuvsi 4-sinf maktab oʻquvchilarining jismmoniy tayyorgarlik koʻrsatkichlarini 

aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar natijasiga koʻra umumta’lim maktabining 4-sinf oʻquvchilarining umumiy 

jismoniy tayyorgarlik koʻrsatkichlarini aniqlash uchun tanlangan mashqlarning dastlabkisi turnikda tortilish 

edi. Tashkil yetilgan ushbu toʻgaraklarda shugʻullanuvchi 4-sinf oʻquvchilarining kuch jismoniy sifati 

tayyorgarlik darajasini aniqlash uchun tanlangan mashq boʻyicha oʻgʻil bolardan natijalar olindi va jismoniy 

sifatlarni baholash uchun ishlab chiqilgan mezonga muvofiq baholandi.  

Oʻgʻil bolalar tanlangan mashq boʻyicha 3±0,41 martta natijani koʻrsatishdi va ushbu natija 3 baho bilan 

baholandi (1 jadvalga qarang). 

Yengil atletika sport turi bilan shugʻullanuvchi 4-sinf qizlarning qoʻl kuchini aniqlash boʻyicha olingan 

kuch jismoniy tayyorgarlik koʻrsatkichlari esa ushbu koʻrinishga ega. 3±0,45 martta natijani koʻrsatgan yengil 

atletikachi qizlarning natijalari baholash mezoniga muvofiq “2” baho bilan baholandi. 

Keyingi jismoniy tayyorgarlikni aniqlashga yordamlashuvchi mashq bir daqiqa davomida argʻimchoqda 

sakrash boʻyicha oʻgʻil bolalar oʻrtacha 38±3,5 martta sakrashgan holda baholash mezoniga mos ravishda “2” 

baho bilan baholanishdi. Qizlar oʻgʻil bolalarga nisbatan yaxshiroq 48±4,2 martta sakradilar. Ushbu natija ham 

baholash mezonida belgilan tartibda “2” baho bilan baholandi.  

Kutilganidek, argʻimchoqda sakrash mashqida, oʻgʻil bolalarga nisbatan qizlarning natijalari yaxshi 

yekanligi ma’lum, biroq umumiy jismoniy tayyorganlik darajasini baholash uchun ishlab chiqilgan mezonga 

muvofiq har ikki koʻrsatkich ham “2” bahoga toʻgʻri kelganligi koʻrinib turibti (1- va 2-jadvalga qarang). 

Qorin muskullarining rivojlanganlik darajasini aniqlash uchun yoshga xos tartibda tanlangan 

mashqlardan biri chalqancha yotgan holda oyoqlarni 90⁰ga koʻtarish mashqi edi. Oʻgʻil bolalar ushbu mashq 

boʻyicha oʻrtacha 6±1,4 natijani koʻrsatgan boʻlsalar, aynan shu mashq boʻyicha qizlar 5±1,4 natijani 

koʻrsatishdi. 4-sinf oʻquvchilarining umumiy jismoniy tayyorgarlik koʻrsatkichlari qoniqarli emas deb topild 

va har ikki natija ham mezonga asosan “2” baho bilan baholandi.  

Oʻrta maktablarda yengil atletika sport turi boʻyicha tashkil etilgan toʻgaraklarda shugʻullanuvchi 4-sinf 

maktab oʻquvchilarining jismoniy sifatlari tayyorgarlik darajasini aniqlashga yordamlashuvchi mashqlarining 

yana biri, turgan joyida uzunlikka sakrash mashqi edi.  

Tanlangan mashq natijalari esa quyidagicha boʻldi. Uzunlikka sakrash mashqida 4-sinf oʻgʻil bolalari 

115±8,1 sm bilan “2” baholik natijani koʻrsatishgan boʻlsa, aynan shu mashq boʻyicha qizlar oʻrtacha 95±7,2 

sm natija bilan qizlar ham “2” baholik natijani koʻrsatishdi. Koʻrinib turganidek ushbu mashq boʻyicha qizlarga 

nisbatan oʻgʻil bolalar yaxshiroq natijani koʻrsatishdi. Biroq bu natijalar qoniqarli natija emasligi ma’lum 

boʻldi va har ikki koʻrsatkich ham “2” baho bilan baholandi. 

 

https://buxdu.uz



#6, 2021    PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 

235 

1-jadval. 4-sinf (qizlar) oʻquvchilarining umumiy jismoniy tayyorgarligi koʻrsatkichlari 

№ Sinov 

mashqlari 

Mezonlar Qiz bolalar 

“5” “4” “3” “2” “1” Х±α В% 

1 Chalqancha 

yotgan holda 

gavdani 90⁰ 

koʻtarish 

13 10 7 4 2 5±1,4 28 

2 Argʻamchida 1 

daqiqagacha 

sakrash 

70 60 50 45 40 48±4,2 8,75 

3 Gimnastik 

oʻrindiqqa 

tayanib 

qoʻllarni 

bukish va 

yozish 

5 4 3 2 1 3±0,45 15 

4 Gardishni 

belda 1 daqiqa 

aylantirish 

55 50 40 30 20 35±3,7 10.57 

5 30 m ga 

yugurish 
5,5. 6,0. 6,8. 7,1. 7,5. 6,8±0,9 13.23 

6 60 m ga 

yugurish 
10,8. 11,3. 11,8. 12,3. 12,8. 11,9±1,5 12.60 

7 Turgan joydan 

uzunlikka 

sakrash 

140 120 100 90 80 95±7,2 7,57 

8 Yugurib kelib 

uzunlikka 

sakrash 

260 230 200 170 140 185±15,6 8,43 

9 Yugurib kelib 

balandlikka 

sakrash 

80 70 60 50 40 55±6,2 11,27 

10 1000 m ga 

yugurish 
6.00. 6.30. 7.00. 7.30. 8.00. 7.00±0,96 13.71 

11 Toʻpni uzoqqa 

uloqtirish 
18 15 13 10 8 12±3,2 26,66 

12 4 x 10 

mokisimon 

yugurish 

(boshlangʻich 

3 x 10) 

11,5. 12,0. 12,5. 13,0. 13,5. 12,8±2,4 18,75 

 

Yengil atletikaning eng asosiy mashqlaridan biri bu yugurib kelib balandlikk sakrash mashqidir. Eng 

muhim mashqlar sirasiga kiritilganligi va ushbu mashq yengil atletika sport musobaqalari dasturiga 

kiritilganligi uchun ham sportchilardan natijalar olindi.  

Qoʻlga kiritilgan natijalar esa quyidagicha. Yugurib kelib balandlikka sakrash mashqida oʻgʻil bolalar 

65±5,2 sm natijani koʻrsatishgan boʻlsalar bu mashq boʻyicha qizlar oʻgʻil bolalarga nisbatan biroz pastroq 

natija 55±6,2 sm natijani koʻrsatishdi. Natijalar mezonga maslab baholash uchun qaralganida oʻgʻil bolalarning 

ham qizlarning ham natijalari “2” bahoga munosib koʻrildi.  

Tanlangan mashqlar orasida gardishni belda bir daqiqa davomida aylantirsh mashqi ham boʻlib, natijalar 

quyidagichaa boʻldi. Albatta aytish lozimki oʻgʻil bolalar va qizlarning qayd etgan natijalarining miqdori 

jihatidan almashinuv erishildi ya’ni qizlarning natijalari yuqorilgan boʻlsa, oʻgʻil baladar natijasida pasayish 

kuzatildi. Oʻgʻil bolalar bir daqiqa davomida gardishni bellarida 25±4,2 martta aylantirgan boʻlsalar, qizlar 

tomondan qayt etilgan natija biroz oʻgʻil bolalar natijasidan yuqorilab 35±3,7 natijani tashkil qildi. Biroq 

mezonga muvofiq bu natijalar ham ikki bahoga loyiq deb tapildi. 

Tezlik jismoniy sifatini aniqlash uchun olingan tadqiqot natijalari esa quyidagicha, tezlik jismoniy 

sifatini aniqlash uchun 60 metr qisqa masofaga yugurish mashqi tanlab olindi. Ushbu masofaga yugurgan 
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oʻgʻil balalar va qizlardan tashkil topgan guruhlardagi sportchilarning natijalari umumlashtirilib baholash 

mezoniga muvofiq baholandi. Oʻgʻil bolalar 11,8±1,2 s natijani koʻrsatishdi va “2” baho bilan baholangan 

boʻlsalar, qizlarning natijalari kutilganidan koʻra juna kichik farqli natija bilan, ya’ni oʻrtacha 11,9±1,5 s ni 

tashkil qildi. Umumtalim maktablarida tashkil etilgan yengil atletika toʻgaraklarida shugʻullanuvchi 4-sinf 

oʻquvchilarining umumiy jismoniy tayyorgarlig koʻrsatkichlari “2” bahoga loyiq deb topildi.  

Tadqiqot vazifalari qatoriga kiritilgan sinalishi va jismoniy rivojlanishning koʻrsatkichlari aniqlanishi 

lozim boʻlgan jismoniy sifatlardan yana biri bu chidamlilik jismoniy sifatidir. Chidamlilik jismoniy sifatini 

aniqlash maqsadida yengil atletika sport turi bilan shugʻullanuvchi 4-sinf maktab oʻquvchilariga 1000 metr 

masofaga yugurish jismoniy mashqi tanlab olindi.  

 

2-jadval. 4-sinf (oʻgʻil bolalar) oʻquvchilarining umumiy jismoniy tayyorgarligi koʻrsatkichlari 

№ 
Sinov mashqlari 

Baholash mezoni Natijalar 

“5” “4” “3” “2” “1” Х±α В% 

1 Baland turnikda 

tortilish 
5 4 3 2 1 3±0,41 13,66 

2 Chalqancha 

yotgan holda 

gavdani 90⁰ 

koʻtarilish 

15 13 8 5 3 6±1,4 23,33 

3 Argʻamchida 1 

daqiqagacha 

sakrash 

60 50 40 35 30 38±3,5 9,21 

4 Polga tayanib 

qoʻllarni bukish va 

yozish 

10 8 6 4 2 5±0,8 16 

5 Gardishni belda 1 

daqiqa aylantirish 
45 40 30 20 10 25±4,2 16.8 

6 30 m ga yugurish 5,3. 5,8. 6,5. 6,8. 7,2. 6,6±0,8 12,12 

7 60 m ga yugurish 10,5. 11,0. 11,5. 12,0. 12,5. 11,8±1,2 10.16 

8 Turgan joydan 

uzunlikka sakrash 
160 140 120 110 100 115±8,1 7,04 

9 Yugurib kelib 

uzunlikka sakrash 
300 260 230 200 170 225±12,2 5,42 

10 Yugurib kelib 

balandlikka 

sakrash 

90 80 70 60 50 65±5,2 8 

11 1000 m ga 

yugurish 
5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 7.30. 6.85±0,84 12,26 

12 Toʻpni uzoqqa 

uloqtirish 
27 25 23 20 17 22±3,4 15,45 

13 4 x 10 mokisimon 

yugurish 

(boshlangʻich 3 x 

10) 

11,0. 11,5. 12,0. 12,5. 13,0. 12,0±1,2 10 

14 Toʻpni jonglyor 

qilish (futbol sport 

oʻyini) 

5 4 3 2 1 3±0,10 3,33 

 

1000 metr masofaga yugurish mashqining natijalariga koʻra oʻgʻil bolalar oʻrtacha 6.85±0,84 m/s natija 

bilan baholash mezoniga muvoffiq “3” bahoga, koʻrsatkichni qayt etishgan boʻlsalar, ushbu jismoniy sifati 

koʻrsatkichlari boʻyicha yengil atletikachi qizlar oʻrtacha 7.00±0,96 natijani koʻrsatishdi va qizlar ham 

baholash mezoniga asosan “2” baho bilan baholandilar. 

Maktablarda yengil atletika sport turi boʻyicha tashlik etilgan toʻgaraklarda shugʻullanuvchi 4-sinf 

yengil atletikachilarning chaqqonlik jismoniy sifatini aniqlash boʻyicha oʻtkakzilgan tadqiqot natijalari 

quyidagicha mezonga muvofiq ravishda baholandi.  
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Olingan baholar esa quyidagicha 10 metr masofaga mokisimon yugurish boʻyicha yengil atletikachi 

qizlar 13,0±1,9 s natijani koʻrsatishdi va qizlarning chaqqonlik jismoniy tayyorgarlik koʻrsatkichi “2” boha 

bilan baholandi.  

Tanlangan ushbu mashq boʻyicha esa oʻgʻil bolalar qizlarga nisbatan biroz past natija 13,0±2,1 eng past 

baho bilan baholandilar. Koʻrinib turganidek, yengil atletikachi 4-sinf oʻgʻil-qizlarning chaqqonlik jismoniy 

sifatining tayyorgarlik darajasi juda past darajada ekanligi aniqlandi. 

Yengil atletika guruhlarida shugʻullanuvchi tadqiqot yoshidagi oʻgʻil bolalarining kuch jismoniy sifatini 

aniqlashga qaratilgan mashqlardan biri yerga tayangan holda qoʻllarni bukib yoyish mashiqi boʻlib, ushbu 

mashq boʻyicha oʻgʻil bolarlarnin natijalari quydagi koʻrinishga ega boʻldi. Unga koʻra oʻgʻil bolalar oʻrtacha 

5±0,8 martta natijani koʻrsatishdi va baholash mezoniga binoan “2” baho bilan baholandilar. 

Umumta’lim maktablarida tashkil etilgan toʻgaraklarda shugʻullanuvchi 4-sinf yengil atletikachilarning 

umumiy jismoniy sifati tayyorgarlik darajasini aniqlash uchun tanlangan mashqlar qatorida toʻpni uzoqqa otish 

mashqi ham boʻlib, tanlangan mashqdan olingan natijalarning oʻrtacha koʻrsatkichlari hisoblanib tahlil 

qilinganida quyidagicha vaziyat yuzaga keldi. Demak tanlangan mashqni bajargan 4-sinf oʻgʻil bolalar 

natijalarining oʻrtacha koʻrsatkichi 22±3,4 metrni tashkil qilib, baholash mezoni boʻyicha “2” bahoga tegishli 

koʻrsatkich boʻlganligi uchun “2” baho bilan baholandi. Ayni shu mashq boʻyicha qizlarning ham natijalari 

umumlashtirilib natijaga munosib baholandilar natija esa 12±3,2 metrni tashkil qildi. Bu natija ham past “2” 

baho bilan baholandi. 

Yugurib kelib uzunlikka sakrash mashqini bajargan yengil atletikachi oʻgʻil bolalar guruhdagi 

sportchilarning natijalari tahlil qilindi. Oʻgʻil bolalar yugurib kelib uzunlikka sakrash mashqidan qolgan 

koʻpgina tanlangan mashqlarda olgan baholari kabi yugurib kelib uzunlikka sakrash mashq turidan ham past 

225±12,2 natijani koʻrsatishdi, ushbu natija baholash mezonida belgilanganidek “2” baho olishlariga sabab 

boʻldi. Qizlar esa yuqorida tahlil qilingan natijalari kabi bu mashq turidan ham aynan oʻgʻil bolalar kabi “2” 

baholik natija koʻrsatishdi.  

Yoshga xos baholash mezonlariga muvofiq, umumiy jismoniy tayyorgarlik koʻrsatkichlarini aniqlash 

boʻyicha sinov mashqlari qatoriga kiritilgan barcha mashqlar natijalari olindi va mezonda belgilangan tartibda 

koʻrsatgan natijalariga mos ravishda baholandilar.  

Qoʻlga kiritilgan natijalar asosida umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini yaaxshilash boʻyicha kerakli 

taklif va tavfsiyalar ishlab chiqilib, xulosalar berildi. 

Xulosa. 

- umumta’lim maktablarda tashkil etilgan yengil atletika toʻgaraklarida shugʻullanuvchi 4-sinf 

oʻquvchilarining mashgʻulot dastunini tubdan isloh qilish zarurati borligi ma’lum boʻldi; 

-  umumta’lim maktablarida tashkil etilgan yengil atletika toʻgaraklarining mashgʻulot rejasi 

dasturlariga, umumiy jismoniy tayyorgarligini yaxshilashga yordamlashuvchi yangi metod va metodikalarni 

rivojlangan davlatlar tajribasini oʻrganib chiqib, yangicha yondashuv dasturini ishlab chiqish va amalyotga 

tadbiq qilish zarur;  

-  umumta’lim maktablarida tashkil etilgan yengil atletika toʻgaraklarining moddiy texnik bazasini 

yaaxshilash orqali, shugʻullanuvchi sportchilarning, umumiy jismoniy tayyorgarligini yaxshilashga erishish; 

- kelgusida yengil atletika boʻyicha milliy terma jamoa tarkibiga kiritiladigan sportchilar zaxirasini 

boyitish maqsadidia, boshlangʻich sinf oʻquvchilari yoshidagi yengil atletikachi sportchilar ishtirokida sport 

musobaqalari sonini oshirish va yuqori saviyali musobaqalarni tashkillashtirish zarurati bor. 
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BOSHLANG‘ICH SINF  O‘QUVCHILARINI  JISMONIY RIVOJLANTIRISH ASOSLARI 
 

Maqolada boshlang`ich sinf oʻquvchilarini jismoniy rivojlantirishning metodik asoslari hamda ularni 

sog`lomlashtirish masalalari haqida fikr yuritiladi.  

Tayanch tushunchalar: asab tizimi, fiziologik mexanizmlar,  jismoniy tarbiya, sog`lomlashtirish.  

В статье размышляются о методических основах физического развития учеников начального 

класса и вопросов их оздоровления.  

Опорные понятия: нервная система,  физиологические механизмы, физическое  воспита-ние, 

оздоровление.  

In article are reflected about methodical bases of physical development of pupils of an initial class and 

questions of their improvement.  

Supporting concepts: nervous system, physiological mechanisms, physical education, improvement. 

 

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining hayotiy faoliyatidagi kelajak yutuqlari alohida mas’uliyatni ta-lab etadi. 

6-10 yosh organizmning intensiv shakllanish davri hisoblanadi. Rivojlanishning bu bosqichi-da vegetativ asab 

tizimining yoqtirish, maylning paydo bo‘lishi ko‘zga tashlanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari asab tizimi 

yetarlicha kuch va vazminlikka ega bo‘ladi. Shartli reflekslar esa maktabgacha yoshdagilarga qaraganda 

yetarlicha barqaror holatda bo‘ladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari modda al-mashinuvi va energiya, uning 

yig‘ilishi, murakkab organik yig‘indilarni tashkil etib, kataklar tuzilishi-ni  shakllantirishning intensiv 

darajasini  xarakterlab beruvchi  assimilyatsiya jarayoni yuz beradi. Ri-vojlanishning bu davrida vegetativ asab 

tizimining simpatik bo‘limi reaksiyasi rivojlanishga moyil bo‘ladi. 

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari asab jarayonlari ahamiyatli kuchga ega bo‘ladi, biroq murakkab dif-

ferensiyalar, vaqtinchalik aloqalarning (dinamik stereotip) kamdan kam qiyinchilik  bilan  yuz beradi. Yosh 

qobiliyati qisman darajada vegetativ tizimning funksional imkoniyatlari  bilan izohlanadi, bu bo‘g‘imlarning 

yuqori elastikligi, nafas olishda daqiqali sig‘imning kattaligi va qon miqdorining mu-shaklar faoliyatida 

ko‘pligida namoyon bo‘ladi. 7-10 yoshli bolaning mushak(muskul) terisi tana vazn-ning 30% iga to‘g‘ri 

keladi. Mushaklar rivojlanishi, asosan, mushak to‘qimasining kengayishi hiso-bidan amalga oshadi. Qayirish 

tonusi rostlash tonusidan ortiqni tashkil etadi. Bunday katta og‘irlik gavda tuzilishining buzilishiga olib keladi. 

7-10 yoshdagi bolalarning mushaklari kattalarning daraja-sidagi efferent inveransiya 11-13 yoshga 

yaqinlashadi va uning rivojlanishi 18-20 yoshgacha davom etadi. Shunday qilib, mushak “hissiyot organi” 

sifatida 7-8 yoshida, ishchi organ esa 10 yildan so‘ng yetiladi [1]. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida harakat 

a’zolari har qanday murakkab vazifalarga osongina moslashadi. Muvozanat yuklari og‘irlik bilan qabul 

qilinadi. Jismoniy tarbiya amaliyotida mushaklarga katta kuch berish kam qo‘llaniladi va ular qattiq nazorat 

qilinishi lozim. 

7-10 yoshdagi maktab o‘quvchilarining mushaklari kuchi nisbatan pastligi bolalarning muvozanat 

mashqlarini bajarish jarayonida tez charchab qolishiga sabab bo‘lmoqda. Tezlik kuch talab etadigan harakatlar 

esa ular tomonidan yaxshi qabul qilinadi. Ular harakatda yuqori maksimal natijalarga erish-masalar-da, qisqa 

muddatli tezlikni oshiruvchi mashqlar mehnatga layoqatlilik yuqori bo‘ladi. Yurak qon-tomir va nafas 

tizimining funksional  holati tezda qayta tiklanadi. Shu tariqa tezlik kuch mashqlari organizmning funksional 

mustahkamligi uchun stimul bo‘la oladi va bolaning umumiy jismoniy dara-jasi, uning funksional 

imkoniyatlari yaxshilanishiga olib keladi. 7-10 yoshdagi bolalar endi funksional faollikni uzoq va bardoshlilik 

bilan ushlab tura oladilar. Kichik maktab yoshi faoliyatni harakatga yo‘-naltiruvchi maqsadli ishni 

shakllantirish uchun qulay davr hisoblanadi. Chidamlilikni tez rivojlanti-rishni ta’minlovchi fiziologik 

mexanizmlar ko‘pgina funksiyalarning zahira imkoniyatlarini kengay-tirishdan iborat.  

Bugungi kunning zamonaviy poydevorli va o‘rganilishi lozim bo‘lgan muammolardan biri − bu o‘zgarib 

borayotgan tashqi ta’sirlar, ishlab chiqarish, ma’lumot olishning jadal rivojlanish davrida odamlar 

salomatligini ta’minlash va uni rivojlantirish yo‘llarini qidirishdir. 6 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar 

asosiy vaqtini maktabda o‘tkazishini inobatga oladigan bo‘lsak, maktabni sog‘lom-lashtirishga o‘rgatuvchi 

eng qulay joy deb aytish mumkin. 

Davlat ta’lim standartlarida o‘quvchi tomonidan inson hayot yo‘li davomida erishiladigan jismoniy va 

ruhiy takomillashuvdan iborat faoliyat va shaxsiy yondashuvni qo‘llash belgilab berilgan. Bu yon-dashuvlar 

o‘quvchilarning shaxsiy kuch iqtidorini inobatga olgan holda o‘qitish va tarbiyaning faol metodikasidan 

foydalanishni shart qilib qo‘yadi [2]. Boshlang‘ich sinfda jismoniy tarbiya fanining mazmuni 70-80%  

seziladigan baza komponentlari (bilim, harakatga yo‘naltirilgan ish turlari, jismoniy sog‘lomlashtirish 
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faoliyatining turlari, sport faoliyati turlari) va 20-30% differensial komponentdan tashkil topgan. Boshlang‘ich 

maktabni tamomlagan o‘quvchilarga quyidagi talablar qo‘yiladi: mashqni bajarishning qoidasi va shartlar 

ta’sirini  bilish. Nazariy bilimlar maktabda yilda ikki soat ma’lumotlar ko‘rinishidagi amaliyot darsi sifatida 

o‘tiladi. Shu bois, bugungi kunda ko‘pgina tadqiqotlar bolalar-ning salomatligini mustahkamlashning yanada 

samaraliroq yo‘llarini, o‘sib kelayotgan avlodning yu-qori insoniy xususiyatlar bilan shakllanishi va ruhiy 

fiziologik yetilishini shartli ravishda ta’minlashga qaratilmoqda. Maktablardagi jismoniy tarbiya darslarida 

ko‘zlangan maqsadlarga erishishning asosiy vositasi deb, har tomonlama rivojlangan shaxsni shakllantirish, 

o‘quvchilarning shaxsiy jismoniy tar-biyaga ega bo‘lishlarini ajratib ko‘rsatadi. 

Jismoniy tarbiya darslarini ularning sog‘lomlashtirishga yo‘naltirilganligiga ko‘ra tahlil qila turib shunday 

xulosa qilish mumkinki, sog‘liqni mustahkamlash mashqlari rasmiy yoritilgan va jismoniy mashqlar bilan 

jipslashtirilmagan. Shaxsni u yoki bu rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy omillar maj-muasida jismoniy 

tarbiyaga alohida o‘rin ajratiladi. Tarbiyaning umumiy tizimida individning jismo-niy rivojlanishdagi 

miqdoriy va sifat o‘lchovlari yaxshilanishida aynan jismoniy tarbiyaning hissasi katta. Tarbiya masalasiga 

zamonaviy yondashish orqali “jismoniy mukammallik” atamasini  biz jismo-niy tarbiyaga, sog‘lom turmush 

tarzi, shaxsning jismoniy harakatlanishining asosi bo‘lgan ehtiyoj deb tushunamiz. “Jismoniy tarbiya” 

tushunchasining bir qancha interpritatsiyalari bor. O‘tkazilgan tahlillar “jismoniy tarbiya” bu − shaxsning 

ma’naviy, ijtimoiy va moddiy qiymatlarni rivojlantirish orqali jis-moniy mukammalllik, yuqori mehnatga 

layoqatlilik, raqobatbardoshlilik  va jamiyatning zamonaviy shartlariga o‘rgatuvchi  pedagogik jarayon, degan 

xulosani keltirib chiqardi. 

Tarbiya va ta’lim shuningdek, o‘zini-o‘zi tarbiyalash shaxsni rivojlantirish barobarida uni raqo-batga 

bardoshli, bilimi, malaka va ko‘nikmasi bilan jamiyatda munosib o‘rin egallashga intilish imko-nini beradi. 

Bularning barchasi shaxsning jismoniy tarbiya darajasining rivojlanganligi, ikkinchi to-mondan uning sog‘lom 

turmush tarzini kechirishiga bog‘liq. Jismoniy o‘zini-o‘zi tarbiyalash bu aniq maqsadga yo‘naltirilgan, 

shaxsning ongli va rejaga muvofiq o‘z sog‘lig‘ini mustahkamlash maqsadida o‘z ustida ishlashi, jismoniy 

mahoratning oshishi, hamma tomonlama jismoniy rivojlanganlik, pro-fessional faoliyatda shaxsiy sifat va 

muvaffaqiyatlarning mukammalligidir. 

O‘zini-o‘zi jismoniy tarbiyalashning asosiy maqsadi jismoniy tarbiyaning ma’naviy, ijtimoiy, mod-diy 

qiymatlaridan mustaqil foydalana olishni shakllantirish orqali jismoniy mukammallikka erishish mumkinligi 

yozib qo‘yilgan. Buni amalga oshirish uchun quyidagi topshiriqlarni bajarish lozim: 

➢ salomatlikni ta’minlash, jismoniy o‘z-o‘zini tayyorlash, o‘z-o‘zini tarbiyalash, sog‘lom turmush tarzini 

kechirishga oid bilimlarni, ko‘nikmalarni shakllantirish orqali o‘zlashtirish va jismoniy tarbiya vositalaridan 

foydalanishga o‘rgatish; 

➢ organizmning rivojlanish bosqichlarini inobatga olgan holda uning jismoniy salohiyat va ish-chanligini 

oshirishda organizmni tabiiy samarali rivojlantirishga ko‘maklashuvchi forma va funksiya-lar; 

➢ yakka jismoniy rivajlanishni inobatga olgan holda sport o‘yinlari asosida harakatlanish qobili-yatini 

tarbiyalash; 

➢ harakatlantiruvchi ko‘nikma va malakalarni, jismoniy o‘z-o‘zini kamolga yetkazish, hayot uchun muhim 

bo‘lgan faoliyatda talab etiladigan mustaqil darslarning ko‘nikmalarini tarbiyalashni shakllantirish. 

O‘quvchilarda ana shunday erkinlik sifatini shakllantirish uchun har gal biror bir harakatga kiri-shishdan 

oldin uni qanday qilib yechishni aniq anglab yetish, va qanday bajarishni aniq tasavvur qilish tushunchasini 

tarbiyalash darkor. Harakatlarning maqsadga yo‘naltirilganligi o‘quvchilarning xatti-ha-rakati va muomalasini 

tarbiyalaydi, ularni o‘ylab ish yuritishga o‘rgatadi. O‘quvchilarning tashabbus-korligi ma’lum mashqni  

mustaqil va mas’uliyat bilan yondashgan holda bajarish, yangi-yangi yutuq-larga erishishga intilishida o‘z 

aksini topadi. Shaxsning tarbiyaliligi uning nafaqat aytilgan ishni vaq-tida bajarishi bilan belgilanadi, balki, 

ma’lum bir ishlardan o‘zini tiyib turishi lozimligini ongli angla-shida ham ko‘rinadi. Jismoniy tarbiya darslari, 

sport mashg‘ulot jarayonlari  va musobaqalarda qatna-shish o‘quvchilardan ongli ravishda topshiriqlar, 

buyruq, o‘qituvchining vazifasini  bajarishni, tarbiya-li bo‘lishni, mustaqil qaror qabul qilishi va tashabbuskor 

bo‘lishni talab etadi.    

Jismoniy mashqlarni bajarish ma’lum tahlika va jasorat ko‘rsatish bilan bog‘liq. Mashqlarni baja-rish 

jarayonida o‘quvchi tashqi ta’sirlarga e’tibor bermaslikka o‘rganadi, o‘zidagi o‘z-o‘ziga ishonch kayfiyatini 

kuchaytirib, mardlikni rivojlantiradi. Jismoniy o‘z-o‘zini tarbiyalash jarayonida  qat’iyatli-lik va jiddiylik kabi 

shaxs’hislatlari rivojlanadi va yana-da, mustahkamlanadi. Bu narsa o‘quvchilar-ning uzoq vaqt mobaynida o‘z 

oldilariga qo‘ygan maqsadlariga erishi yo‘lida ongli ravishda ish olib borishlarida namoyon bo‘ladi. 

O‘quvchining fe’l-atvori, ishchanlik, qat’iyatlilik kabi sifati bilan belgilanadi. Musobaqalar cho-g‘ida 

jismoniy mashqlarni bajarish doimo kuchli hayajon bilan o‘tadi: musobaqa oldi hayajon, raqib bilan 

bellashishdan oldingi xavotir, g‘oliblik nashidasi, yutqazgandagi mag‘lubiyat alami va bosh-qalar. Qattiq 
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hayajonni boshidan o‘tkaza turib o‘quvchilar turli vaziyatlarga tayyor turishni, o‘z usti-dan nazoratni 

o‘rnatishni, o‘ylab aniq harakatga kirishishni o‘rganadilar. 

O‘quvchilarning o‘zini tarbiyalash jarayonining barcha bosqichida ota-onalarning namuna bo‘lish-lari katta 

ahamiyat kasb etadi. O‘z o‘zini tarbiyalashga o‘rgatishda o‘quvchilarni o‘zaro bir biriga taq-qoslamagan 

ma’qul. Imkon qadar ularning har biri tomonidan alohida qo‘lga kiritilgan yutuqlarning real darajasiga tayanish 

lozim. Unutmaslik kerak, har qanday ijobiy natija rag‘batlantirilib borilishi lo-zim. Baholaganda ularning 

hozirgi ishlari nuqtai nazaridan emas, balki ilgarigi natijalari bilan solish-tirgan holda ularning yaxshi tomonga 

o‘zgarganligi bilan munosabat bildirish kerak. O‘quvchilarning jismoniy tarbiya darslarini sog‘lomlashtirishga 

yo‘naltirilgan o‘quv dasturini qayta ishlab chiqish, o‘quvchilarning harakat faolligini oshirish, 

sog‘lomlashtirish tadbirlarini ko‘paytirish kerak degan yondashuvlar ham mavjud. O‘quv jarayonida jismoniy 

mashqlarni sog‘lomlashtirish mexanizmlari ochib berilmayapti, ularning samarali sog‘lomlashtiruvchi mashq 

ekanligini tushunib yetishda va ke-yinchalik mustaqil bajarishda qiyinchilik tug‘dirmoqda. Umumta’lim 

maktablaridagi jismoniy tarbiya darslari jismoniy xususiyatlarni, harakatlantiruvchi bilim va malakalarni 

shakllantirishga qaratilgan, biroq o‘quvchilarda yetarli darajada ijtimoiy dalillar, sog‘lom turmush tarzini 

yaratishni shakllantirish ta’minlanmagan. Bundan tashqari maktablarda o‘qitiladigan jismoniy tarbiya 

darslarining asosiy meto-dikasida bu fanning ta’lim-tarbiya, sog‘lomlashtirishdagi ahamiyati bilan bog‘liq 

tushunchalar umu-man keltirilmaydi. Tahlillar shuningdek, o‘rta maktablardagi an’anaviy tashkillashtirilgan 

jismoniy tarbiya darslari o‘quvchilarda jismoniy tarbiyani shakllantirishda qiyinchiliklar tug‘dirishini ko‘rsat-

moqda.  
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“PEDAGOGIK MAHORAT” JURNALI UCHUN MAQOLALARNI RASMIYLASHTIRISH 

TALABLARI 
 

1. Maqola boshlanishida Universal oʻnlik koʻrsatkich (OʻUK) beriladi. 

Quyidagilar alohida qatordan boshlab kiritiladi: 

1) maqola sarlavhasi (oddiy harflarda, masalan: Abdulla Qodiriyning tasvirlash mahorati); 

2) muallif(lar)ning familiyasi (toʻliq), ismi va otasi ismining bosh harflari; 

3) maqolaning annotasiyasi (probellar bilan birga 500 belgidan iborat), annotasiya kursiv bilan beriladi va bir qator tashlagan 

holda asosiy matndan ajratiladi; 

4) kalit soʻzlar (5–10 ta). 

2. Maqola matni “Microsoft Word” dasturida tayyorlanib, “Times New Roman” 14 oʻlchamli shriftda, satrlar orasi bir interval, 

sahifa chetlari chapdan 3 sm, yuqoridan va pastdan 2 sm, oʻngdan 1,5 sm, xatboshi 1,25 sm qoldirgan holda teriladi va elektron varianti 

bilan (fleshka yoki CDda) topshiriladi. 

Maqola matnida boshqa shriftlardan foydalanilgan taqdirda bunday shriftlar muallif tomonidan elektron variantda taxririyatga 

taqdim etilishi lozim. 

3. Maqolaning umumiy hajmi (rasm, jadval va diagrammalar bilan birgalikda) 8 sahifadan kam boʻlmasligi (annotasiyalar, kalit 

soʻzlar va adabiyotlar roʻyxati bu hisobga kirmaydi) talab qilinadi. Jurnal uchun eng maqbul hajm 8-10 sahifa oraligʻida.  

4. Agar maqolaga rasm, jadval, diagramma, sxema, chizma, turli grafik belgilar kiritilgan boʻlsa, ular oq-qora ranglarda 

chizilgan boʻlishi, aniq va ravshan tasvirlanishi, qisqartmalarning toʻliq izohi yozilishi lozim. Maqolada matnida rang vositasida ma’no 

farqlashga xizmat qiladigan rasm, chizma va diagrammalarning boʻlishi mumkin emas.  

Formulalar matnga maxsus kompyutyer dasturlarida kiritilishi kerak. 

Adabiyotlar roʻyhati lotin alifbosiga translityeraciya qilinadi. 

Maqolaga mualliflar haqida ma’lumot ilova qilinadi. 

Muallif(lar) haqidagi ma’lumot quyidagilarni oʻz ichiga oladi: 

– muallif(lar)ning familiyasi, ismi va otasining ismi (toʻliq) 

– ilmiy darajasi (agar boʻlsa) 

– ish joyi, boʻlim, vazifasi (qisqartirmagan holda). 

Muallif haqida ingliz tilidagi ma’lumotlar quyidagilarni oʻz ichiga oladi: 

1) muallif(lar)ning familiyasi, ismi va otasi ismining ingliz tilidagi varianti, maqola nomi va muallif ish joyining ingliz tiliga 

tarjimasi, masalan: Dilmurod H. Quronov, Andijan State University (Andijan, Uzbekistan). E-mail: kuronov@rambler.ru 
COMPOSITIONOF LYRICAL WORK 

2) kalit soʻzlarning ingliz tiliga tarjimasi; 

Foydalanilgan adabiyotlarning ingliz tilidagi varianti (References) APA-2010 standarti boʻyicha tayyorlanishi zarur. 

1. Kitoblarni berish tartibi: 

Esin, A.B. (2000) Printsipy i priyemy analiza literaturnogo proizvedeniya [Principles and techniques of analyzing literary 

work]. Moscow: Flinta. 

Rakhimzhonov, N. (2012) Intellektual she’riyatning tabiati [Nature of intellectual Poetry] In: Istiqlol va bugungi adabiyot 

[Independence and Modern Literature]. Toshkent: Teacher. pp. 145–155.  
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Suyarov, M. (2008) Peyzash she’riyatida kompozitsiya [Composition in landscape poetry]. Oʻzbek tili va adabiyoti [Uzbek 

language and literature]. 1. pp. 72–75 (In Uzb.). 

3. Internet manbalarini berish tartibi: 

Belova, E. A., Kilkeeva, Yu. A., & Trenogina, A. A. (2014). Tendencies of the world market of transportation and logistics 

services development. Retrieved from http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_5_336.pdf (in Russ.) 
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