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‘‘Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим’’ [Тошкент; 2023]

‘‘Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим’’ мавзусидаги республика  
48-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами,  
31 январь 2023 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2023. - 9 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар «Ҳаракатлар стратегияси-
дан – Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган еттита усту-
вор йўналишдан иборат 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг 
тараққиёт стратегияси мувофиқ:– илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий 
этиш йўли билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна «Тараққиёт стратегияси» маркази муҳаррири
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Турсунназарова Эльвира Тахировна Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика 
университети Хорижий тиллар факультети ўқув ишлари бўйича декан ўринбосари
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Проф. Хамидов Мухаммадхон Хамидович «ТИИМСХ»
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БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР

1. Ubaydullayeva Gulhayot Erkinjonovna
BIOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARDA MUSTAQIL VA IJODIY 
FAOLIYATNI TARKIB TOPTIRISH ............................................................................................7
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БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР

BIOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARDA MUSTAQIL VA IJODIY 
FAOLIYATNI TARKIB TOPTIRISH

Ubaydullayeva Gulhayot Erkinjonovna
Namangan viloyati Norin tumani 

21-maktab biologiya fani o`qituvchisi

ANNOTASIYA: Biologik ta’lim mazmunining uchinchi tarkibiy qismini ijodiy faoliyat 
tajribalari tashkil etib, mazkur faoliyatni tarkib toptirish uchun, avvalo, oʻquvchilarda ustaqil va 
ijodiy fikr yuritish koʻnikmalarini tarkib toptirish lozim. Ushbu maqolada  shu haqidagi fikrlarni 
yuritamiz

TAYANCH SO`ZLAR: fikr, mustaqil ishlash, kichik guruh, axborotni tahlil qilish

Fikr inson faoliyati, un ing oʻz kuchi, qudrati va bilimini tashkil etuvchi ma’naviy-insoniy 
sifatidir. Fikr rivoji ijtimoiyiqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi boʻlganli 
gi uchun, biologiyani oʻqitish  jarayonida  oʻquvchilarning  mustaqil  va  ijodiy  fikr  yuritish  
koʻnikmalarini  rivojlantirish zarur. Biologiyani oʻqitishda oʻqituvchi oʻquvchilarning mustaqil 
va ijodiy fikr yuritish koʻnikmalarini rivojlantirish uchun oʻqituvchi, avvalo: 

oʻquvchilarning  darsda  mustaqil  ishlashlari  uchun  oʻquv  topshiriqlarini  tuzishi, biologik 
obyektlar, tabiatdagi mavsumiy oʻzgarishlarni oʻrganish maqsadida tajriba va kuzatish oʻtkazish 
yuzasidan koʻrsatmalar tayyorlashi; 

oʻquvchilarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ularning mustaqil ta’limi uchun qoʻshimcha 
adabiyotlar va multimedialarni tanlashi lozim; 

oʻquvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish koʻnikmalarini rivojlantirish uchun ta’lim-
tarbiya jarayonida rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyasini qoʻllash zarur. Rivojlantiruvchi  ta’lim  
texnologiyasining  asosiy  gʻoyasi  oʻquvchilarni  har  tomonlama rivojlantirish sanaladi. Mazkur 
texnologiyaning asosiy xususiyatlari: 

oʻquvchilarni oʻz bilish faoliyatini subyektiga aylantirib, fikr yuritish mexanizmini 
shakllantiradi, rivojlantiradi;

oʻquvchilarning bilish faoliyati empirik va nazariy bilish yaxlitligida tashkil etilib,oʻqitish 
jarayonida bilimlarni deduktiv usulda oʻrganish ustuvor boʻladi;

oʻqitish jarayonining asosini oʻquvchilarning oʻquv topshiriqlarini bajarish orqali vujudga 
keltiriladigan mustaqil faoliyat tashkil etadi;

oʻquvchilarning  aqliy  rivojlanishiga  zamin  tayyorlab,  bu  jarayonda  tanqidiy va ijodiy 
fikr yuritishni shakllantirish ustuvor yoʻnalish sanaladi. Fikr yuritishning bu ikki tipi bir-birini 
toʻldiradi va taqozo etadi. Tanqidiy  fikr  yuritish  shaxsning  voqea  va  hodisalar  haqidagi  
munosabati  va fikrini vujudga keltirib, uning tarkibiga quyidagilar kiradi: tahliliy fikr yuritish 
(axborotni tahlil qilish, zarur faktlarni tanlash, taqqoslash, faktlar va hodisalarni chogʻishtirish).  
Oʻquvchilarda tahliliy fikr yuritish koʻnikmalarini shakllantirish uchun biologiya oʻqituvchisi  
har  bir  darsda  avval  oʻrganilayotgan  obyektlar  bilan  oʻrganilgan  obyekt oʻrtasidagi 
bogʻlanishlarni aniqlaydigan topshiriqlarni berishi kerak. Jumladan, “Daryo qisqichbaqasining  
ichki  tuzilishi”  mavzusini  oʻrganganda  oʻquvchilarni  kichik guruhlarga ajratib, ularga oʻquv  
topshiriqlari bilan bir qatorda jadvalni toʻldirish tavsiya etiladi.

Oʻquvchilar  darslikda  berilgan  oʻquv  axborotini  tahlil  qiladi,  organlar  sistemasi haqidagi  
faktlarni  tanlaydi,  ularni  avvalgi  obyektlar  bilan  taqqoslab,  xulosa  chiqaradi.  Demak,  daryo  
qichqichbaqasining  ichki  tuzilishini  tahlil  qilib,  avval  oʻrganilgan  oq planariya,  yomgʻir  
chuvalchangi,  suv  shilliq  qurti  bilan  taqqoslab  oʻrganadi.  Oʻquv materiallarining  bu  tarzda  
oʻrganilishi  oʻquvchilarda  tahliliy  fikr  yuritish koʻnikmalarining tarkib toptirishga zamin 
tayyorlaydi. Bogʻlanishli  (assotsiativ) fikr  yuritish  (avval  oʻrganilgan  bilimlar,  faktlar  orasidagi 
bogʻlanishlarni aniqlash, tanish obyekt va hodisalarning yangi xususiyatlari va sifatlarini topish). 
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Bogʻlanishli fikr yuritish oʻquvchilarning avval oʻzlashtirgan bilim, koʻnikma va malakalarini  
kutilmagan,  noodatiy  vaziyatlarda  qoʻllab,  yangi  bilim  va  koʻnimalarni oʻzlashtirishlariga 
zamin tayyorlaydi.  Oʻqituvchi  “Organik  olam  evolyutsiyasining  yoʻnalishlari”  mavzusini  
oʻrganishda oʻquvchilarning  botanika  va  zoologiya  oʻquv  fanlaridan  oʻzlashtirgan  bilimlarini 
faollashtirish maqsadida ularga oʻquv topshiriqlari bilan birga quyidagi jadvalni toʻldirish tavsiya 
etadi. 

1-topshiriq. Qirqquloqlar, ochiq urugʻlilar va yopiq urugʻlilarning tu zilishini taqqoslang. 
Ularning tuzilishidagi oʻxshashlik va farqlarni aniqlang.

2. Nima sababdani oʻsimliklar olamida yopiq urugʻlilar hukmronligini aniqlang. 
2-topshiriq. Suvda hamda quruqlikda yashovchilar, sudralib yuruvchilar va qushlarning 

tuzilishini taqqoslang. Ular oʻrtasidagi oʻxshashlik va farqlarni aniqlang.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:
1.  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-sonli 

“Umumiy  o‘rta  va  o‘rta  maxsus, kasb-hunar  ta’limining  davlat  ta’lim  standartlarini 
tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. 

2.  Niyozov  Q.  Biologiya  nazariyasi  va  o‘qitish  metodikasi.  Ma’ruzalar  matniNamangan. 
2017-yil.

3.  Niyozov Q. Biologik ta’lim jarayonida o‘quvchilar kompetentliligini rivojlantirish asoslari.-
Namangan. 2017-yil.

4. Tolipova J, Isabayeva M. Biologiyani o‘qitishning umumiy metodikasi.  Ma’ruzalar matni.-
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