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Ösen ýurtlarda ýokary bilim edaralarynda ulanylýan häzirki zaman 

usullary birnäçe ugurlara bölüp bolýar: 

1. Okuw maksatnamalary üýtgetmek we kämilleşdirmek 

(Bolonýa proserlerine laýyklykda); 

2. Okuw prosesiň merkezine talyby goýmak (student centered 

learning); 

3. Okadyş strategiýasyndan öwreniliş strategiýasyna geçmek 

(from teaching to learning);  

4. Ylmy-barlag işleriň esasynda ösüş. 



Bolonýa prosesiň esasy şertleri 
(Ýewropanyň ýokary bilimiň ulgamy) 

Ýewropa ýurtlaryň bilelikdäki yglan edilen derejeleriň täze modeli 
(Bakalawr we Magistr) 

Talyplaryň we professorlaryň alyş-çalşygyny üpjün edýän serişdeleri 

Bahalandyrylmagyň umumy ulgamy (European Credit Transfer 
System) 

Hemme taraplary bilen ykrar edilýän hil boýunça milli akkreditasiýa 
ulgamy 

Okatmagyň hili boýunça nukdaý nazardan iň 
wajyp şerti 



Täze ýokary okuw mekdepleri 

Ömrüň dowamynda öwrenmek 

üçin ÝOM 

Bile işleýän ÝOM 

Elektron we araçäksiz 

 ÝOM 

ÝOM senagat ýaly  

görünýärler 

Global bäsleşikde  

hyzmat edýän edaralaryň 

ýazgysyna girýärler 

 



Ýokary bilimi üýtgetmäge mejbur edýän meseleleri 

we hereketlendiriji güýçleri 



Uniwersitetiň wezipesi 

Öwretmek 

 

Innovasiýalar 

 

Paýlanyşan öňdebaryjylyk 

Okatmak 

Ylmy barlaglar 

Hyzmatlar 



Okuw prosesiň merkezine talyby 
goýmak (student centered learning) 

Okadyş strategiýasyndan öwreniliş 
strategiýasyna geçmek (from 
teaching to learning);  



Täze döwürde mugallym talyba bilimleriň esaslary 
bermekligi bilen çäklenmän ony özbaşdak bilim almagyna, 
özbaşdak mesele goýmagyna we ony çözmegine 
ugrutdyrmaly. 

Bilimleriň özleşdirilişi – talybyň öz jogapkär işi bolmaly. 
Mugallym  täze şertlerde ýol görkeziji we baha beriji 
bolmaly.  

Ýöne bu wezipäni  üstünlikli amala aşmak üçin mugallym 
taýýarlyk işleriň ençemesini ýerine ýetirmeli bolar – täze 
okuw meýilnamalary düzmek, okuw materiallary we 
informasion- kompýuter serişdeleri üpjün etmek, 
bahalandyrmanyň täze kriterileri işläp taýýarlamak we 
olary talyplara düşündirmek.  



Professional ösüşiň meseleleri 

Bitewlik çemeleşme 

Hakyky we ýerlikli 

Işjeň we meşgul 

Bilelikdäki işe ukyply 
Dowamly we uzak wagtlaýyn 

Höweslendiriji 

Amaly we pikiri dorediji 

Yza dolanýan baglanşyk 

Tehnologiýa 





Otly öňe barýar (yzynda wagonlar bolsa-da, bolmasa-da) 

Okatmagyna niýetlenen okuw 
maksatnamalar 



Näme boldy, näme üçin biz öňe gidip bilmeýäris? 

Öwrenilmegine niýetlenen okuw 
maksatnamalar 



Hiliň täze konsepsiýasy 

Q 

П Р 

К Д 

ISO 1994 

Система, основанная на процедурах 

Поддержка качества 

Цикл 

Деминга 

Цикл ПРКД 

Система, основанная на процессах 

Непрерывное улучшение 

ISO 2000 

ПРКД – планирование, 

развитие, контроль, 

действия 
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Practical 

organisation 
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Mugallymyň okadyşyna baha bermek 
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Umumy kanagatlanma 

Maksatnamanyň mazmunlygy 

Mugallymyň 
tarapyndan 
goşundynyň hili 

Gurallaryň /  
görkezme esbaplaryň hili 

Hünär üçin peýdasy 

Iki taraplaýyn 
gatnaşyklaryň 
bolçulygy 

Okuw meýilnamanyň 
yzygiderligi 

Amaly guramaçylyk 



Häzirki zaman ýokary bilimde pragmatik 
çemeleşmäniň ähmiýeti ösýär, ýagny ony senagat 
bilen deňeşdirmek bolar. 
 
 Orta mekdepleriň   uçurumlardan  sowatly we 
başarjaň yokary hilli hünärmenleri taýýarlamak – 
biziň esasy wezipämiz. 
 
 Şonuň üçin hiliň barlamagy okuw prosesiň ähli 
etaplarda üznüksiz berjaý edilmeli. 





Senagatdaky hiliniň kontroly bilen deňeşdirme 

PROCESS 

INSPECTION 

ok 

out 

PROCESS ok 

CONTROL 

Talyplary taýýarlamagyna çemeleşmeleri 

Adaty ulgam Innowasion çemeleşme 



Şoňky ýyllarda “R&D” (Research and Development), ýagny “Ylmy 

barlag we ösüş” strategiýasy Ýewropanyň uniwersitetlerde düýpli 

özgertmeleriň esasy bolup durýar. 

R&D funding in Belgium (2006)

27%

22%

50%

1%

Federal authorities

French community + Wallonia Region

Flemish authorities

Brussels Capital  Region

Meselem, 2006 ýylda  Belgiýada  “R&D” 

boýunça taslamalaryň malyýeşdirilmegi: 

 

27% - ýurdyň hökümeti tarapyndan; 

50% - Flamandiýa sebitiň  hökümeti 

tarapyndan; 

22% - Fransuz dilli jemgyýeti + Walloniýa 

sebiti 

1% - Brýussel paýtagt sebiti 

Ylmy-barlag işleriň esasynda ösüş 





Köp uniwersitetlerde şolarda geçirilýän ýlmy-barlag işleriň 

esasynda täze tehnologiýalary ýaýradýan merkesleri 

döredýärler. Sol merkezler birnäçe wajyp meseleleri çözýärler: 

1)Ylalaşyklaryň 

esasynda dürli işewür 

kompaniýalaryň 

tabşyrygy boýunça anyk 

meseleleri çözýän täze 

tehnologiýalary işläp 

taýýarlaýarlar we 

ýaýradýarlar. 

 

2)Patent we lisenziýa 

almak işleri amala 

aşyrýarlar.  

Brýusseldaky Walloniýa uniwersitetiň 

tehnologiýalaryň alyş-calşygyň ofisi  



Talyplaryň özbaşdak öwrenilmegi üçin täze 
usullary hödürlemek – kiçi toparlarda işlemek, 
taslamalaryň esasynda öwrenmek we ş.m.  

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde ýokary 
bilimiň innowasion tehnologiýalaryny 
ornaşdyrmaklygyň mümkinçilikleri 

Okuw prosesine informasion- kompýuter 
tehnologiýalary girizmek. 

⃰ Biziň uniwersitetimizde halkara taslamalara gatnaşyp öz 
hünärini ýokarlandyran mugallymlar bu usullaryň käbirlerini 
öz işinde barlaýarlar. 

⃰⃰  ⃰ Erasmus Mundus taslama boýunça Ýewropanyň 
uniwersitetlerde okuwy geçen talyplar mugallymlara şol 
işlerde kömek edýärler. 


