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Аннотация: Бул илимий макалада системалуу 

окутуу технологиясын мектепте химия предметин 

окутууда колдонуу мүмкүнчүлүгү каралган. Бул тех-

нология эки максатты көздөйт. Биринчиден, психо-

логиялык жана дидактикалык илимдердин бардык 

жетишкендиктерин пайдалануу менен мугалимдер-

дин иши үчүн максималдуу пайдалуу шартты түзүү. 

Экинчиден, окулуп үйрөнүлүүчү объектини субъек-

тиге айлантуу.  

Аннотация: В данной научной статье рассмот-

рена возможность применения технологии систем-

ного обучения при изучении предмета химии в школе. 

Данная технология преследует две цели. Первая цель: 

используя все научные достижения по психологии и 

дидактике создать максимально полезные условия 

для работы учителя. Вторая цель: изучаемый объект 

превратить в субъект. 

Abstract: In scientific article examination possibility 

application technology systematic trening pupils on 

lesson chemistry in school. Given technology pursue two 

an object. First purpose with utilization achievement 

pedagogic science, greate useful condition for teachers. 

Second purpose stady object turn to subject.  
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«Билимди системалуу өздөштүрүү техноло-

гиясы» менен таанышкандан кийин, аталган тех-

нологияны мектепте химия предметин окутууда 

колдонуу жакшы натыйжаларды берерине ише-

ним пайда болду(1). 

Авторлордун айтымында билимге системалуу 

окутуу технологиясы, мугалимдин жана окуучу-

нун иш аракетине тиешеси бар эки максатты көз-

дөйт. Биринчиден, психодидактиканын методо-

логиялык мамиле системасында көрсөтүлгөн, 

психологиялык жана дидактикалык илимдердин 

бардык жетишкендиктерин колдонуу менен му-

галимдин иши үчүн максималдуу пайдалуу 

шарттарды түзүү (2). Экинчиден, иштелип чык-

кан технология, педагогиканын негизги идеясын 

ишке ашыруу каражаттарын издеп табууга, б.а. 

окутуунун объектисин субъектиге айландырууга 

багытталат. Ал үчүн коюлган максатка жетүү 

шарттарын жана билимди өздөштүрүү боюнча 

иш аракеттерине ээ болуу жолдорунун система-

сын белгилеп алуу зарыл: 

- кабыл алуу менен кайрадан ойдон өткөрүүнү 

бириктирүү; 

- мнемикалык аракеттерди жана көндүмдөрдү 

кайра иштеп чыгуу; 

- билимдин системасы менен өздөштүрүүнүн 

бекемдигин камсыз кылуу; 

- өздөштүрүлгөн билимди толук кайталап ай-

тып берүүнүн рационалдуу технологиясына ээ 

болуу;  

- психологиялык оңтойлуу шарт тузүү, эмо-

ционалдык түзүүчүлөрдүн эсебинен билимди өз-

дөштүрүү процессине оң мамилени иштеп чы-

гуу(сүйүнүү сезими, канааттануу); 

- өздөштүрлгөн билимдин элементтерин мур-

да окулгандары менен байланыштыруу; 

- окуучуларды билимди өздөштүрүү иш ара-

кетине жана өздөштүрүү жолдоруна киргизүү; 

- таанып билүү иш аракеттерин башкаруу. 

Окутуунун системалык-структуралык мами-

лесине жана билимди өздөштүрүүгө негизделген 

билимди өздөштүрүүнүн системалык техноло-

гиясы Г.Г.Гранатова, Л.П.Добаева, Л.Я.Зорина-

нын, Т.А.Ильина, В.Г.Разумовский, А.В.Усова 

ж.б. авторлордун эмгектеринин негизинде ка-

лыптанган. Алардын идеялары билимди система-

луу өздөштүрүүнүн дидактикалык структурасын 

түзүүгө көмөк берген, натыйжада дискреттүү 

жана системалык функционалдык мамиле фор-

масында ишке ашырылган (3). 

Системалык функционалдык мамиле идеясын 

илимий теорияны окуп үйрөтүүчү окуу материа-

лынын мазмунунун ири дидактикалык бирдигине 

которуу – системалык-структуралык мамилени 

туудурат. Илимий теорияны билимдин өз алдын-

ча элементине бөлүп коюу, алардын кызматта-

рын ачып көрсөтүү, окуу предметинин ичинде 

жана предмет аралык деңгээлде түрдүү илимий 

теорияларды системалаштыруу системалык-

структуралык мамиле технологиясын проекти-

лөөгө мумкүндүк берет. Системалык-структура-

лык мамиле илимий теорияны структуралык схе-
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ма жана түрдүү нормативдик буйруктарды, алар-

ды окуп үйронүү процессин башкарат(4). Натый-

жада окутууга жана билимди өздөштүрүүгө би-

рин бири шарттаган, психодидактикалык мами-

лелер, б.а. системалык өздөштүрүү фазалары: 

дискреттүү, системалык-функционалдык, систе-

малык-структуралык мамилелер түзүлөт. 

Дискреттик мамиленин мазмуну боюнча тө-

мөнкүлөрдү айтууга болот. Дискреттик мамиле-

нин маңызы, ар бир сабакта мугалим окуучулар 

менен бирдикте окуу материалынын структура-

сын анализдөө болуп саналат. Окуу материалын-

да билимдин башкы жана кошумча элементтери 

бөлүнөт. Негизги элементтер билимдин кызмат 

аткаруу системасынын мазмунун түзөт, ал эми 

кошумча элементтери аларды логикалык бир бү-

түн билим берүүгө байланыштырат. Окуу мате-

риалдарынын элементтерине карата “негизги” 

жана “кошумча” деген түшүнүктөр салыштырма-

луу. 

Билимдин негизги элементтери деп сабакта 

биринчи жолу киргизилип жаткандары эсепте-

лет, аларсыз кийинки элементтерди өздөштүрүү 

мүмкүн эмес. Ар бир жаңы элемент бир нече 

кошумча байланыштыруучу элементтердин жар-

дамы менен киргизилет. Алардын көпчүлүгү 

мурдакы сабактарда биринчи ирет киргизилип, 

негизги элементтер болушкан. Башка жагынан 

караганда, кызматы жагынан сабакта доминант-

тык болгон ар бир элемент кийинки сабактарда 

кошумча элементке айланып калат. Бири-бири-

нин артынан иреттүү өткөрүлгөн сабактардагы 

«доминанттык элементтерди» бөлүп алып, оку-

туунун салыштырмалуу автономдуу системасын 

уюштурууга болот. Ал өз кезегинде окуу мате-

риалын аң сезимдүү, бекем эстеп калууга макси-

малдуу көмөк берет. Жогоруда айтылгандардын 

негизинде бул процессти химия сабагына колдо-

нуу менен химия курсун окутуунун бардык эта-

бында калыптандырылуучу жана өркүндөтүлүү-

чү түшүнүктөр камтылган төмөнкү схеманы тү-

зүүгө болот 1-сурөт. 

 
 

Химиялык түшүнүктөрдү ийгиликтүү калып-

тандыруунун методикалык шарттары төмөнкү-

лөр: 

1. Жаңы түшүнүктөрдү аны өздөштүрүүгө, 

кабыл алууга таяныч билимдер жетиштүү бол-

гондо гана киргизүү керек. 

2. Түшүнүктөрдү калыптандырууда, алардын 

орчундуу белгилерин бөлө билүү жана алардын 

арасындагы байланыштарды түзө билүү зарыл. 

3. Ар бир конкреттүү тушүнуктү калыптан-

дырууда, ички гана байланыштар байкалбастан, 

анын башка түшүнүктөр менен байланышы да 

байкалат. 

4. Түшүнүктөрдүн орчундуу белгилери, тү-

шүнүктөрдү өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн түзөт, 

анын колдонулушун жеңилдетет. 

5. Тигил же бул түшүнүктөрдү калыптанды-

рууга дедуктивдүү же индуктивдүү мамиле кол-

донулгандыгына карабастан, түшүнүктөрдү фак-

тылар менен бекемдеш керек. 

6. Түшүнүктөрдү калыптандырууда идеялар 

арасындагы карама–каршылыктар, пикирлердин 

күрөшү жөнүндөгү окуу материалдарын колдо-

нуу менен тарыхый принципти колдонууга бо-

лот. Бул учурда материалды аң сезимдүү өздөш-

түрүүгө көмөк берүүчү проблемалуулукту пайда-

ланууга болот. 

7. Айрым химиялык түшүнүктөрдүн абстрак-

туу мүнөзү көрсөтмөлүүлүктү колдонууну талап 

кылат – заттардын сырткы касиеттерин окуп үй-

рөнүү үчүн химиялык экспериментти, моделдеш-

тирүүнү заттардын ички түзүлүшүн түшүнүү 

үчүн экрандык колдонмолорду пайдалануу ке-

рек. 

8. Ар түрдүү вариантта индуктивдүү жана де-

дуктивдүү ыкмаларды айкалыштырып колдонуу 

мүмкүн. 

9. Түшүнүктөрдү калыптандыруу процесс-

синде предмет аралык байланыштарды ишке 

ашырууга болот. 

Жогоруда аталган химиялык түшүнүктөрдүн 

системалары мектептин химия курсунда бири-

бирине тыгыз байланышта болуу менен бир бү-

түндктү (блокту) түзөт. 

Билимди өздөштүрүүгө дискреттик мамиле 

технологиясын ишке ашыруу 8-класстын химия 

курсундагы «Алгачкы химиялык түшүнүктөр» 

темасынын мисалында берилди. Билимдин доми-

нанттык элементтери төмөнкү критериялардын 

негизинде бөлүнүп алынды: 

- билимдин элементтери окуу предметинин 

курсунда алгач ирет кезигет; 

- билимдин элементи өтүп жаткан сабакта өз-

дөштүрүү зарыл болгон негизги түшүнүктөргө 

кирет, ансыз материалды андан ары түшүнүү 

мүмкүн эмес; 

- билимдин элементи дүйнө таанууда мааниси 

бар. 

Мектептин окуу предметинин материалын өз-

дөштүрүүгө дискреттүү мамиленин негизги кыз-

Химиялык 

зат 

Химиялык 

элемент 

Химиялык 

реакция 
Химиялык 

өндүрүш 
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маттары катары төмөнкүлөр бөлүнүп көрсөтүл-

гөн: 

1. окуу материалын өз алдынча анализдөө 

билгичтигин калыптандыруу, билимдин элемент-

терин бөлүп алуу; 

2. анализдөө процессинде ой жүгуртүүнү 

өнүктүрүү, суроолорду жана жоопторду түзүү; 

3. окуу эмгеги көндүмдөрүнө ээ болуу, би-

лимди өз алдынча издөө; 

4. окуу материалын бышыктоо жана бекем 

эске тутуу. 

Аталган кызматтардын бардыгы химия боюн-

ча сабактардын системасында берилген окуу ма-

териалдарын өздөштүрүүдө ишке ашырылат. 

Системалык-функционалдык мамиледе окуу 

предметинин бөлүмдөрүнүн мазмунунун чегинде 

билимдерди системага бириктирүү окулуп үйрө-

нүлүп жаткан илимий теориялардын структура-

сында алардын кызматтарынын аналогиясынын 

негизинде жүргөндүктөн мамиле системалык-

функционалдык деп аталган. Эгерде бул мамиле-

деги билим элементтерин бөлүп көрсөтсөк, алар-

дын кызматтары аныкталса жана алардын кыз-

маттары жалпылыгы боюнча салыштырганда би-

лимдин элементтери анча көп эместиги тактал-

ган: илимий фактылар, гипотезалар, идеалдык 

объектилер (моделдер), чоңдуктар, практикалык 

колдонулушу. Алар билимдин элементи болгон 

теорияны тузөт. Окуу процессинде дагы бир 

элемент–милдеттер кошулат. Химия окуу пред-

мети бөлүмдөрдөн турат, мисалы: алгачкы хи-

миялык түшүнүктөр, зат, химиялык элемент, хи-

миялык реакциялар. Бөлүмдөрдү рим цифралары 

менен, алардын ар бириндеги билимдин элемент-

терин араб цифралары менен белгилейбиз, миса-

лы: 1- илимий фактылар, 2 – божомолдоолор, 3 – 

идеалдуу объектилер, 4 – чоңдуктар, 5 – закон-

дор, 6 – практикалык колдонулушу. Окуу мате-

риалын ирети менен окутуп үйрөтүүнү горизон-

талдык системалаштыруу менен берүүгө болот 

(2-сүрөт). 

 

 

 

 

2-сүрөт. Билимдин элементтерин горизон-

талдык системалаштыруу. 

I «Зат» түшүнүгүн үйрөнүүдө, анын ичине 

камтылган билимдин элементтери төмөнкүлөр 

болушу мүмкүн: 

1) Зат – бул түрдүү структуралык деңгээлде 

уюшулган жана бир нече элементтерден (элемен-

тардык бөлүкчөлөр, ядро, молекула, комплекстик 

бөлүкчө, коллоиддик бөлүкчө, кристалл, биоло-

гиялык объект, геологиялык объект) турган сис-

тема катары каралган материя. 

2) Заттар түрдүү агрегаттык абалда болушу 

мүмкүн (катуу, суюк, газ ж.б); 

3) Металлдар, суу, кычкылтек ж.б.; 

4) массасы, көлөмү ж.б. Mr, литр ж.б.; 

5) эквивалент, моль – заттын саны; 

6) заттардын колдонулушу. 

«Химиялык элемент», «Химиялык реакция» 

түшүнүктөрүнүн ичине камтылган билимдин 

элементтери да ушундай иретте аныкталат. 

Кызматтардын жалпылыгы структуранын ок-

шоштугуна жана туундуу билимдерди алуу стан-

дарттуу технологияларга алып келерин окуучу-

лар өз алдынча көрө албайт. Ошондуктан бул 

технологияда билимдерди кызматтарынын жал-

пылыгы боюнча системалаштыруу (б.а. верти-

калдык системалаштырууну аткаруу) дидактика-

лык чоң мааниге ээ болот. Көлөмдүү окуу мате-

риалын окуп үйрөнүүдөн кийин, андагы бирдей 

кызмат аткарган билимдин элементтерин бөлүп 

алып, аларды бирге кароого болот, мисалы, бар-

дык чондуктарды, бардык закондорду ж.б.(3-сү-

рөт). 
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3-сүрөт. Билимдин элементтерин вертикалдуу 

системалаштыруу. 

Процедуралардын окшоштуктары синтетика-

лык билимди системалык өздөштүрүүнүн эреже-

лери түрүндө түзүүгө мүмкүндүк берет. Систе-

малык – функционалдык мамилени ишке ашы-

рууда системалуу өздөштүрүүнүн эрежелери 

пайда болот. Ал эрежелер механикалык эске ту-

тулуучу маалыматтардын көлөмүн кескин кыс-

картат. Окуучуларды эрежелерге гана үйрөтпөс-

төн системалуу өздөштүрүүнүн методдорун да 

б.а. беш кадамды үйрөтүү маанилүү: структура-

нын анализин, кызматтарын ачып көрсөтүү, сис-

темалаштыруу, формалдаштыруу, системалуу өз-

дөштүрүү эрежелерин конструкциялоо. 

Билимди өздөштүрүүгө системалык-структу-

ралык мамиленин аталышы бирдиктүү – система 

жана структура деген эки терминди камтыйт. 

  

  

  



207 

 

Системалык–структуралык мамиле – окуу 

предметиндеги билимдин курамынын жалпы 

структурасын анализдөө, элементтерин жана 

анын кызматтарын бөлүп алуу, окулуп үйрөнү-

лүүчү теориялардын структурасына туура келги-

дей кызматтарынын жалпылыгына байланыштуу 

мамиле. Бул идея өз убагында Л.Я.Зорина тара-

бынан берилген (6). Окуучулардын билимдери-

нин системасы боюнча проблеманын үстүндө 

иштөө менен ага аныктама берген, окулуп үйрө-

нүлүүчү илимий теориянын структурасына адек-

ваттуу билимдер - системалык деп аталат. Мек-

тептин окуу предметтериндеги билимдин струк-

турасында тогуз элемент бөлүнүп көрсөтүлгөн: 

жаратылыш кубулуштары, илимий теориялар, 

илимий фактылар, божомолдоолор, идеалдуу 

объектилер, чоңдуктар, закондор, практикалык 

колдонулуштары, маселелер жана көнүгүүлөр. 

Системалык–структуралык мамиле техноло-

гиясын бардык окуу предметтеринин билим эле-

менттерине колдонууга болот. 
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