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Dunyo hamjamiyatida boʻlajak mutaxassislarni tayyorlash juda katta miqdordagi bilim, ijodiy, 

ma’naviy va jismoniy quvvatni rivojlantirishni nazarda tutadi, chunki iqtisodiy aloqalar doimiy 

ravishda rivojlanib borishi kerak, bu esa alohida ijtimoiy ahamiyatga ega. 

Jamiyatning bozor munosabatlariga oʻtishi, demokratik boshqaruv tuzilmalarining shakllanishi, 

shaxsning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirishda koʻplab kontseptual yondashuvlarning oʻzgarishi 

bilan butun dunyodagi oliy ta’lim muassasalari talabalari oʻrtasida iqtisodiy tafakkurni 

rivojlantirishga yangi yondashuvlar talab etiladi. 

Muayyan iqtisodiy holatlar ta’lim muassasalarida iqtisodiy fanlarni oʻqitishga alohida e’tiborni talab 

etmoqda. Мustаqilligimizni dаstlаbki kunlаridаn bоshlаb yoshlаrgа tа’lim-tаrbiya bеrishgа аlоhidа 

diqqаt-e’tibоr qаrаtilib, u dаvlаt miqyosidаgi siyosаt dаrаjаsigа koʻtаrilgаn boʻlsа, hоzirgi kundа bu 

mаsаlаgа e’tibоr yanаdа kuchаytirildi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib mamlakatimizda ta’lim 

tizimini isloh qilishning qonun qoidalariga amal qilgan holda turli yoʻnalishlar boʻyicha pedagoglar 

tayyorlashga kirishildi. Shu jumladan, professional iqtisodchi pedagoglar tayyorlash ham qoʻyilgan 

vazifani amalga oshirishning muhim boʻgʻini hisoblanadi [1]. 

Iqtisodiy fanlarni yoshlarga oʻrgatish uchun oʻqituvchining oʻzi bu fanlarni yaxshi bilishi, dars 

berish metodlarini mahorat bilan qoʻllay olishi talab etiladi. Shu bilan birga, pedagogika, 

psixologiya, maxsus fanlarni oʻqitish metodikasi, pedagogik texnologiya va boshqa fanlarni ham 

chuqur bilishi zarur boʻladi. 

Kadrlar   tayyorlashdagi   asosiy   maqsad   zarur   bilimlarni   oʻzlashtirish   bilan   birga talabalarning  

intellektual  qobiliyatlarini  rivojlantirish,  ularda  mustaqil tanlash  va  qaror  qabul qilish 

koʻnikmasini hosil qilishdir. Iqtisodiyot sir-asrorlarini chuqur oʻrganish, avvalo, iqtisodiyot 

nazariyasi fanini, qolaversa boshqa iqtisodiy fanlarni ham chuqur bilishni talab etadi. Ma’lumki,   

iqtisodiy   fanlar,   bir   tomondan,   umumiy   jihatlarga   ega   boʻlsa, ikkinchi tomondan esa ularning 

oʻziga xos xususiyatlari mavjud. Dars oʻtish metodlarini tanlashda oʻrganilayotgan maxsus iqtisodiy 

fanlarning xususiyatidan kelib chiqish zarur. 

Oliy ta’lim muassasasida fanni oʻrganish, fanda erishilgan zamonaviy yutuqlarni amaliyot bilan 

bogʻlash, dolzarb muammolarni aniqlash, ularning yechimini topishga yoʻnaltirish nazarda tutiladi 

[2]. 

Oliy ta’lim muassasalaridagi ta’limning oʻziga xosligi dars oʻtish metodlarini tanlashga ham ta’sir 

koʻrsatadi. Rus olimi I.T.Ogorodnikov oʻz tadqiqotlarida oliy maktabdagi oʻqitish metodlarining 

oʻziga xosligi deganda, uning ilm oʻrganish metodlari bilan yaqinlashuvidir deb tariflaydi. 

S.I.Arxangelskiy esa oliy ta’lim muassasalaridagi oʻqitish metodlari nafaqat dars berish usullari va 
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uslublarini birlashtirish, balki bilishning oʻquv va ilmiy faoliyatga yoʻnaltirilgan tizimi degan fikrni 

bildiradi [1]. 

Shuning uchun koʻproq talabalarni oʻylashga undaydigan dars oʻtish metodlarini qoʻllash muhim 

ahamiyatga ega. 

Umuman talaba oʻylashga oʻrganmasa, olgan bilimlaridan foydalana olmaydi. Ayniqsa, bozor 

iqtisodiyotida insonning oʻylashi, tahlil qilishi, taqqoslab, qaror chiqarishi muhim ahamiyatga ega 

boʻladi. Chunki har qanday sohada muvaffaqiyatli ish yuritish uchun tafakkur rivojlangan boʻlishi 

zarur. 

Respublikamizda joriy etilgan uzluksiz ta’lim tizimining barcha boʻgʻinlarida ta’lim-tarbiya 

jarayonining samaradorligini nazorat qilish va baholash, mazkur tizimda pedagogik faoliyat 

yuritayotgan pedagoglarning kasbiy-pedagogik tayyorgarlik darajasini aniqlashda pedagogik 

kvalimetriya metodlari muhim oʻrin tutadi. 

Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, uzluksiz ta’lim tizimining barcha boʻgʻinlari shu jumladan, oliy 

ta’lim muassasasida pedagogik faoliyat yuritayotgan professor-oʻqituvchilar pedagogik 

kvalimetriyaning fan sifatida obyekti, predmeti, maqsadi, vazifalari, prinsiplari, kvalimetrik shkala, 

kvalimetrik jarayonning bosqichlari, pedagogik kvalimetriya metodlari vositasida ta’lim-tarbiya 

jarayonini tashxislash va baholash, olingan natijaga muvofiq umumiy xulosalash, kasbiy-pedagogik 

faoliyatda kvalimetriya metodlarini qoʻllashdagi yondashuvlarning mazmun-mohiyatini anglashi 

lozim [3]. 

Shu bilan bir qatorda professor-oʻqituvchilar ta’lim-tarbiya jarayonida talabalarning oʻzlashtirgan 

bilim, koʻnikma, malakalari va kompetensiyalarni nazorat qilish va baholashda kvalimetriyaning 

asosiy metodlaridan biri, test topshiriqlaridan foydalanish, standart va nostandart test 

topshiriqlarini tuza olishi, test oʻtkazish jarayonining metodikasi, olingan natijalarni ekspertizadan 

oʻtkazish, yakuniy natijalarni umumlashtirish, pedagogning kasbiy-pedagogik modelini tuzish va 

modelning har bir tarkibiy qismining egallanganlik darajasini aniqlash, talabalarning umumiy va 

kasbiy layoqatini aniqlash metodikasi, talabalar tomonidan bilimlarni egallaganlik va 

tarbiyalanganlik darajasini aniqlash va pedagogik xulosa yasash malakasini egallagan boʻlishi zarur 

[4]. 

Respublikamizda joriy etilgan uzluksiz ta’limning barcha bugʻinlarida ta’lim-tarbiya jarayonining 

samaradorligini nazorat qilish va baholash, mazkur tizimda pedagogik faoliyat yuritayotgan 

pedagoglarning kasbiy-pedagogik tayyorgarlik darajasini aniqlashda pedagogik kvalimetriya 

metodlari muhim oʻrin tutadi. Oliy ta’lim muassasalarida iqtisodiy fanlarni oʻqitishda kvalimetrik 

yondashuvlarni aniqlash va joriy qilish asosida talabalarning bilim, koʻnikma va malakalarini, 

shuningdek kasbiy kompetensiyalarini baholash orqali ta’lim samaradorligini oshirish imkonini 

beradi.  

Ta’lim-tarbiya jarayonida pedagogik kvalimetriya yutuqlaridan keng miqyosda foydalanish iqtisodiy 

yoʻnalishda tahsil oluvchilarning me’yoriy talablar asosida bilim, koʻnikma, malakalar va 

kompetensiyalarni oʻzlashtirish imkoniyatlari, ularning ehtiyojlari va oʻzlashtirilganlik darajasini 

aniqlashda va olingan natijalarga muvofiq ularga nisbatan individual yondashuvni amalga 

oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.  

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy fanlarni oʻqitishda pedagogik kvalimetriya metodlaridan 

foydalanish ta’lim samaradorligini aniqlash va bu orqali mavjud kamchiliklarga barham berib, 

oʻzlashtirish samaradorligini oshirishga imkoniyat yaratadi. 

 

 

 



 
 
 

362 
 

Foydalanilgan adabiyotlar. 

1. Tojiboyeva D. Maxsus fanlarni oʻqitish metodikasi. Oʻquv qoʻllanma. -T.: «Fan va texnologiya», 

2007. -337 b. 

2. Shadiev, R., Shadiev, N., Fayziev, M., Halubitskaya, Y. Improving Student Learning Satisfaction 

in Lectures in English as a Medium of Instruction with Speech-Enabled Language Translation 

Application. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial 

Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2020, 12555 LNCS, str. 576–581. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-63885-6_62 

3. Tolipova J.O. Pedagogik kvalimetriya moduli boʻyicha oʻquv qoʻllanma. TDPU. Toshkent, 2017. 

4. Азгальдов Г.Г. Квалиметрия - наука об измерении качества продукции / Г.Г.Азгальдов, 

А.В.Гличев, З.Н. Крапивенский [и др.] // Стандарты и качество. - 2007. - №4. -С. 62-63. 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24825659700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56415129100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200138305
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205439417
https://doi.org/10.1007/978-3-030-63885-6_62

