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Аннотация: в статье рассматривается вопрос, как научить учащихся ду-

мать, самореализовываться, самоопределяться. Анализируются технологии 

модульного обучения на уроках чувашского языка, при которых процесс усвоения 

материала построен целиком на деятельности учащихся. 

Аннотаци: статьяра тăван чĕлхе урокĕсенче ачасене харпăр хăй тĕллĕн 

шухăшлама, пĕлÿ пухма, хăйсен вырăнне пурнăçра тупма пулăшас ыйтăва чăваш 

чĕлхиллĕ шкулсенче тăван чĕлхене вĕрентнĕ чухне мĕнлерех майпа татса пама 

май пуррине пăхса тухнă. Чăваш чĕлхи материалне ачасен ăнланаслăхĕ пĕтĕм-

пех вĕсен ĕçĕ-хĕлĕ çине таянса йĕркеленнĕ модульлĕ технологи меслечĕ урлă йĕр-

келесе пыма май пулнине тишкернĕ. 
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Паянхи кун вĕрентекенĕн тĕп тĕллевĕ вăл – тăван чĕлхе урокĕсенче ачасене 

харпăр хăй тĕллĕн шухăшлама, пĕлÿ пухма, хăйсен вырăнне пурнăçра тупма 

пулăшасси. Çавăн пекех ĕçре хăйсене тупма, пĕлес килекен туйăма, пултарулăха 

аталантарма пулăшасси, вĕренÿри тĕрлĕ ыйтусене, проблемăлла ситуацисене 
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татса панин пĕлтерĕшне, çитĕнĕвĕн тÿпине шкул пурнăçĕнче туйса илме май па-

расси тата унпа пурăнма ачасене вĕрентесси [1]. 

Вĕрентÿ ĕçне пĕтĕмпех ачасен ĕçĕ-хĕлĕ çине таянса модульлĕ технологи 

меслечĕпе вĕрентнĕ чух чăваш чĕлхи материалне ачасен ăнланаслăхĕ, пĕлÿ 

çирĕплĕхĕ çĕнĕ материалăн пĕлтерĕшлĕ ыйтăвĕсене тĕрлĕ енчен уçса панă май 

тата çĕнĕ пĕлĕвĕн тĕрлĕ формисене ăша хывнă май йĕркеленет. Тĕп вырăнта 

вара – вĕрентекенсемпе вĕренекенсем пĕр-пĕрне ăнланса, çĕнĕ вĕрентĕве ăша хы-

вас тесе вăй хуни, тата ăша хывма пулăшса пыни. Ачасене ырă чунлă, пулта-

руллă, тăрăшуллă, паянхи пурнăçа юрăхлă çын тăвас тесе педагогсем вĕренÿре 

тĕрлĕ çĕнĕ çул-йĕр, меслетсемпе мелсем шыраççĕ. Инноваци вăл – çĕнĕ тех-

никăпа технологие тата ӳсĕмлĕ ăслайсене ĕçе кĕртесшĕн тимлени. 

Чăваш чĕлхине ăнăçлă вĕрентес тесен ачасене предмет патне кăсăкланса тур-

тăнма пулăшакан методика системи кирлĕ, мĕншĕн тесен вĕренекенсем нумай 

чухне хăйсен кăмăлне каякан майсемпе çеç ĕçлесшĕн. Хальхи вĕренÿ стан-

дарчĕсен тĕллевĕ те – çыннăн пĕлÿпе пултарулăх пахалăхне пăхса ăна малалла 

аталантарасси пулса тăрать. Вĕсем: 

1. Ачасем хай тĕллĕн информаци шыраса тупма, ăна çĕнĕлле тишкерме, çав 

информаципе кирлĕ ыйтăва татса пама пултарни. 

2. Пĕр-пĕринпе, хăйсенчен аслисемпе тата кĕçĕннисемпе хутшăнма пĕлни. 

3. Сывлăха упрасси тата çирĕплетесси çине тимлĕ пăхни. 

4. Ума тĕллевсем лартса ĕçе планлани, вĕсене пурнăçа кĕртме хатĕр пулни. 

5. Кашни ача хăй ăс-хакăлĕпе, тавра курăмĕпе тата пултарулăхĕпе туллин 

усă курма тăрăшни. 

Апла пулсан, ачасене паянхи пурнăç ыйтнă пек вĕрентес тесен тарăн пĕлÿ 

панисĕр пуçне шухăшласа ĕçлеме, харпăр хăй тĕллĕн пĕлÿ пухма, пĕтĕмлетÿсем 

тума, йывăрлăхсене çĕнтерме те хавхалантармалла, уроксенче тĕрлĕ мелсемпе 

меслетсемпе, çĕнĕлĕхсемпе анлă усă курмалла. 

Мĕн-ха вăл модульлĕ технологи? Модульлĕ технологи тесе ачасене харпăр 

хăй тĕллĕн ĕçлесе вĕренме май панине калаççĕ. Модульлĕ технологипе ĕçленĕ 

чух ачана аталантарасси вĕрентÿ ĕçĕн çак енĕсем урлă пулса пырать: 1) ĕç-хĕле 
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планласа, йĕркипе туса пынă май (планомерная деятельность); 2) хăй тĕллĕн 

вĕреннĕ май (самообразования); 3) хăйне хăй вĕрентнĕ май (самообучения). 

Модульлĕ технологи вĕренекенсем хăйсем тĕллĕн ĕçлессипе тата урока те-

миçе вĕренÿ ыйтăвĕсем, элеменчĕсем çине пайлассипе çыхăнать. Кашни вĕренÿ 

элеменчĕн хăйĕн тĕллевĕ пур, çакă вара вĕренекенсен умне уйрăм задачăсем 

кăларса тăратать, çавăн пекех алгоритмне парать. Ку вара ĕçе мĕнле йĕркепе 

пурнăçламаллине палăртнипе пĕрлех, ăна мĕнле майпа татса панине кăтартса 

пани те. Çак «уçăпа» вара ачасем хăйсен ĕçĕсене хăйсем тĕллĕн тĕрĕслеме тата 

хăйсен хуравĕсен тĕрĕслĕхне хак пама пултараççĕ. Çакă вĕренекенсене шкулта 

вĕрентекенпе пĕрле чух çеç мар, харпăр хăй тĕллĕн те ĕçлеме май парать. Мо-

дульлĕ уроксем ирттернĕ чух ачасемпе уйрăммăн ĕçлессине те йĕркелесе пым-

алла. Ачасене хăш-пĕр вĕренÿ материалĕсемпе çыхăннă ĕçсем сĕннĕ чух вĕсен 

йывăрăшĕ тĕрлĕрен пулма пултарать: çăмăлраххинчен пуçласа чи йывăрри та-

ранччен. Кашни вĕренÿ материалĕн, элеменчĕн хăйĕн кирлĕ кăтартăвĕсем пулм-

алла: мĕн чухлĕ вăхăтра ĕçе туса пĕтермелли курăнмалла, мĕнле майпа, мĕнле 

формăпа ĕçлемелли тата мĕнле мелпе ăна тĕрĕслемелли палăрмалла. 

Вĕренÿ темине модульпе вĕрентме планланă чух çакна туса пымалла: 

1. Пулас урок болгĕсен тĕп шăнăрне палăртас тĕллевпе пĕтĕм вĕренÿ мате-

риалне тишкерсе тухмалла (программăсене, вĕренÿ кĕнекисене, дидактика мате-

риалĕсене, т. ыт. те). 

2. Комплекслă дидактика тĕллевĕсен формулировкисене йĕркелемелле. 

3. Комплекслă дидактика тĕллевĕсенчен пĕр çĕре пуçтарнă тĕрлĕ вĕренÿ ма-

териалĕсен дидактика тĕллевĕсене палăртмалла. 

Кун пек чух кашни пĕр çĕре пуçтарнă тĕрлĕ вĕренÿ материалĕсен дидак-

тика тĕллевĕсем хăйсем тата уйрăм дидактика тĕллевĕсем çине пайланаççĕ, 

вĕсем çинче вара вĕренÿ элеменчĕсене (материалĕсене) палăртаççĕ. Кашни 

уйрăм дидактика тĕллевĕ пĕр вĕренÿ материалĕпе, элеменчĕпе килĕшсе тăрать. 

Харпăр хăй тĕллĕн тумалли ĕçсене тĕрлĕ формăсене, мелсене тĕпе хурса 

ĕçлеттерни ачасен тавракурăмне, пултарулăхне ÿстĕрес ĕçре пысăк пĕлтерĕшлĕ. 

Кунта ыйтусем çине çырса е сăмах вĕççĕн хуравламалли, таблицăсене 
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тултармалли ĕçсем тата тестсемпе ĕçлени питĕ усăллă. Ачасене тутаракан ĕçсем 

шутĕнче вĕренÿ материалĕн пĕчĕк ыйтăвĕсене татса парассинчен пуçласа твор-

чествăлла ĕçсене тума хăнăхтарасси таранах пулмалла. Çакă ачасене вĕренÿ 

ĕçĕнче усăллă тĕрлĕ источниксемпе (тĕрлĕ текстсемпе, словарьсемпе, таб-

лицăсемпе тата схемăсемпе, алгоритмсемпе) ĕçлеме хавхалантарса пыма, хистесе 

тăма тивĕç. Вĕсем творчествăлла шухăшлава аталантарма пулăшаççĕ. 

Модульлĕ технологипе ăнăçуллă усă курас тесен çакăн пек правилăсене 

пăхăнмалла: 

1. Çĕнĕ модульпе ĕçлеме пуçăннă чух чи малтан ачасен ĕçе тума пĕлĕвĕпе 

пултарулахĕ çителĕклĕ пулнин шайне тĕрĕслемелле. Кирлĕ чух ачасен пĕлĕвне 

тÿрлетÿсем кĕртме юрать. 

2. Кашни вĕренÿ элементне, ыйтăвне пăхса тухнă хыççăн пĕчĕк тĕрĕслев 

ĕçĕсем ирттерсе пыни пысăк пĕлтерĕшлĕ. Вĕрентÿ ĕçне туса пынă май ачасен 

пĕлĕвне тĕрĕслесех тăмалла. Кун пек чух çак ĕç формисемпе ĕçлени вырăнлă: ача 

хăйне хăй тĕрĕслени, пĕрне пĕри тĕрĕслени, тĕслĕх çине таянса тĕрĕслени т. ыт. те. 

3. Модульпе ĕçлесе пĕтернĕ хыççăн пĕтĕмĕшле тулли тĕрĕслев ĕçĕ иртер-

мелле. 

Вĕренннĕ материалпа çыхăннă уйрăм ыйтусене, элементсене мĕнле ăнлан-

нипе куллен ирттерекен тĕрĕслев ĕçĕсем ачасен пĕлĕвĕнчи çитменлĕхсене çийĕн-

чех курма пулăшаççĕ, çавна май вĕрентекен вĕсене тÿрех пĕтерессипе ĕçлеме 

пултарать. Пĕтĕмĕшле тĕрĕслев ĕçĕ вара ачасем модульлĕ вĕрентÿпе панă 

калăпăшлă, анлă материала (модульлĕ вĕрентĕве) мĕнле шайра ăнланнине 

кăтартса парать, çавăн пекех мĕнле çитменлĕхсемпе малашне ĕçлемеллине те 

уçăмлатать. 

Пĕтĕмĕшле тĕрĕслев ĕçĕ хыççăн яланах учительĕн хак пани пулмалла. Ха-

клавра çак уйрăмлăхсене палăртни вырăнлă: 1) темăпа çыхăннă пĕтĕмĕшле тиш-

керÿ; 2) йывăр ыйтусене тимлени, пăхса тухни, вĕсене тишкерни; 3) вĕсене мĕнле 

татса пама май пуррине кăтартса хăварни. Ĕçе пĕтĕмлетнĕ чух вĕрентекен кунта 

пур формăсемпе те, меслетсемпе те усă курма пултарать. 
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4. Вĕрентĕве вĕренÿ материал содержанин уйрăмлăхĕпе килĕшÿллĕ ачан 

пĕлÿ шайĕ мĕнле пулмаллине тата унтан ытларах мĕн пĕлмеллине тĕпе хурса йĕр-

келесе пымалла. 

Ĕçе мĕнле тĕрĕслемелле? Модульлĕ технологинче кашни вĕренÿ ыйтăвне, 

элементне мĕнле тунине, мĕнле татса панине кура хаклаççĕ. Вĕренекен хăйне хăй 

хак парать. Тунă ĕçе пĕрле вĕренекен ача та хаклама пултарать. Оценкăсем тет-

радь е уйрăм хаклав хучĕ çинче пухăнса пыраççĕ. Çак паллăсем тăрăх модульпе 

мĕнле ĕçлеме пултарнине палăртса пĕтĕмĕшле оценка лартаççĕ. Кунта тĕрĕслев 

ĕçĕсем йĕркеллĕ ирттерсе пыни тата хаклав паллисен объективлăхĕ пысăк вырăн 

йышăнать [2]. 

Модульлĕ технологинче лайăх паллă илесси – тĕп мотивацисенчен пĕри 

шутланать. Вĕренекен яланах кунта унăн ĕçне кашни тапхăртах хакланине 

уçăмлă пĕлсе тăрать, хаклав палли те кунта унăн тивĕçлĕ тăрăшулăхне тата пул-

тарулăхне кăтартса панине ăнланать. Япăхрах вĕренекен ача енчен те ĕçе пĕтĕм-

пех туса пĕтереймерĕ пулсан, вăл мĕн чухлĕ тăрашса тунине, туса ĕлкĕрме пул-

тарнине шута илсе тĕрĕслемелле. Ку та вăл ачашăн хăйне майлă çитĕнÿ. 

Вĕренекенсем модульпе лайăх ĕçлеччĕр тесен вĕренÿ материалĕн содержа-

нине учительĕн çăмăллăн ăнланмалла уçса пама пĕлмелле, ĕçе çавна шута илсе 

йĕркелемелле. Кун пек чух вĕрентекен ачасемпе модуль урлă калаçма пултартăр, 

кашни ачана шухăшлама, ăнланма хистетĕр, шырава явăçтартăр, ĕçе ăнăçуллă 

вĕçлеме хавхалантарса пытăр [2]. 

Модульлĕ технологин лайăх енĕсем нумай: 

1. Ача хăй тĕллĕн вĕренет (ĕçе хăй йĕркелет, тĕрĕслет тата хăйне, çавăн пе-

кех хăйĕн ĕç-хĕлне хаклать). Пĕлмен, ăнланман ыйтусене е ĕçсене вĕрентекенрен 

кирек хăш вăхăтра та сăмах вĕççĕн ыйтса пĕлме пултарать. 

2. Çак система кашни ачана вĕренÿ стандартне ăса хывма пулăшать тата 

вĕренÿре ăна пысăкрах çитĕнÿсем тума май парать. 

3. Уроксенче ачасем шавламаççĕ, дисциплинăна пăсакансем те, иртĕхекен-

сем те çук. Кунта 45 минут хушши ачасем хăйсен умĕнчи ыйтусене татса парас-

сипе тăрăшса ĕçлеççĕ. 
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4. Модульлĕ урок вĕренекенсен пĕлÿ шайне уçăмлăн кăтартса пама 

пулăшать, мĕншĕн тесен кашни урок тĕрĕслев ĕçĕпе вĕçленет. 

5. Ку технологи теори материалне тарăннăн ăнланса унпа практикăра усă 

курма май парать. 

6. Вĕрентекенпе вĕренекен хушшинчи хутшăну та улшăнать. Вĕсем пĕр-

пĕринпе нумайрах хутшăнма пуçлаççĕ. Кун пек чух çынпа çын хушшинчи 

хутшăну та, модульлĕ вĕренÿпе çыхăннă хутшăну та аталанса, ÿссе пырать. 

Ачапа вĕрентекен хушшинчи хирĕçÿсем вара, пĕрне пĕри ăнланманни çухалать. 

Кашни ача вĕрентекенрен çыру урлă кирлĕ сĕнÿсем илеет: мĕнле ĕçлемелле, 

мĕнле хурав тупмалла, мĕнле хăйсен шухăшĕсене йĕркелемелле; çакăнпа пĕрлех 

учителĕн хавхалантарса каланă мухтав сăмахĕсене вуласа хăпартланма, хăйĕн 

вăйне туйса илме пултарать. Кун пек чух ĕçе ача пĕтĕмпех хăй тĕллĕн тăвать тесе 

шутлать, анчах вĕрентекен сисĕнчĕксĕр, çăмăллăн, тĕллевлĕ ачасен (пĕлес киле-

кен туйăма çĕклессипе çыхăннă) вĕренÿ ĕç-хĕлĕн модулĕсем урлă ертсе пырать. 

7. Учителĕн ĕç-хĕлĕ те улшăнать: 

1) учитель ачасене пĕлÿ паракантан вĕрентÿ ĕçĕнче хавхалантарса, вĕренÿ 

процесне вăрттăн йĕркелесе пыракан пулса тăрать; 

2) ачасен пĕлес килекен туйăма аталантарса пырассине хутшăну, пĕр-пĕрне 

ăнланма пултарни урлă тата предмет патне ырă туйăм вăратнă май туса пырать; 

3) ĕçе ушкăнпа тума вĕрентекен ĕç меслечĕсене суйласа илет, пур ачана та 

ушкăнпа пĕрле тума хисетекен творчествăлла ĕçе явăçтарать, пĕр-пĕрне пулăшас-

сине йĕркелесе пырать; 

4) ĕçленĕ вăхăтра ачана пулăшу парассине йĕркелет, хăй тĕллĕн тунă 

пĕтĕмĕшле ĕç-хĕлĕн пулăмĕ çине тимлĕх уйăрать; 

5) çитĕнĕвĕн ситуацине йĕркелет; кашни ачана унăн пĕлÿ шайĕпе килĕшÿллĕ 

ĕç парать; 

6) пĕр-пĕринпе килĕштерсе, ырă кăмăлпа ĕçлеме май паракан лару-тăрăва 

йĕркелет; 

7) вĕренекен хăйĕн ĕç-хĕлне хăй тĕрĕс хак пама пултаракан условисене туса 

парать [1]. 
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Ĕçе пĕтĕмешле пăхнă май çакă курăнать: ачасене модульлĕ технологипе 

вĕрентсен пĕтĕм ытлашши, кирлĕ мар информаци тухса ÿкме тивĕç. Модульсене 

йĕркеленĕ май, тепĕр чух, çĕнĕ материала ăнланма пулăшас вырăнне ăнланма 

чăрмантаракан, ытлашши, кирлĕ мар информацие кăларса пăрахма май пур. Мо-

дульлĕ формăпа вĕрентни пысăк калăпăшлă вĕрентÿ материалне системăлама, 

йĕркелеме, май пур таран пĕчĕклетсе уçăмлатма пулăшать. Модульлĕ вĕрентÿ 

çине куçмалли чи пĕлтерĕшлĕ услови вăл, ман шутпа, ачасен (пĕлес килекен 

туйăмпа çыхăннă) вĕренÿ ĕç-хĕлĕ, хăйсем тĕллĕн ĕçлеслĕхĕ мĕнле шайра пулни. 

Чи малтан модульлĕ технологипе çыхăннă пĕрремĕш уроксене ирттернĕ чух 

ытларах пĕтĕмлетÿ урокĕсене йĕркелени лайăх. Енчен те ачасене çакăн евĕрлĕ ĕç 

килĕшни сисĕнчĕ пулсан, урок лайăх иртни палăрсан модульлĕ вĕрентÿ формипе 

çĕнĕ темăна вĕрентмелли уроксенче те усă курма юрать. 
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