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Аннотация:  Макалада жалпы билим берүүчү 
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лардын компетенттүүлүгүн калыптандырууга негиз-

делген окуу китептерди иштеп чыгуу маселелери ка-

ралат. Жаңы муундагы химия окуу китептерин иш-

теп чыгуунун концептуалдык негиздери сунушталат. 
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боткой учебников химии нового поколения. 
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Учурда коомдогу социалдык-экономикалык өз-

гөрүүлөр билим берүүнү гумандаштыруу страте-

гиясына ылайык, предметтер боюнча окуу жүк-

төмүн кыскартуу компетенттик негизде окутуу 

талап кылынууда. Мындай шартта химиялык би-

лим берүүнүн предметтик стандартын анын неги-

зинде окуу программасын, окуу китептерин, аны 

ишке ашыруу технологияларын, баалоо система-

ларын учурдун талабына ылайык модернизациялоо 

максатка ылайык. Учурдун талабына ылайык окуу 

программасын, окуу китебин түзүү илимий изил-

дөө иштерисиз ишке ашырылышы кыйын. Окуу 

китебин түзүү боюнча негизги жоболор Ю.К. Ба-

банский [3], В.В. Беспалько [5], Краевский [7 ], 

Лернер [9 ], М.И. Маркушович [10], Д.Д. Зуев [6] 

ж.б. эмгектеринде белгиленсе, окуу китептердин 

проблемалары боюнча С.Г. Шаповаленко (11), И.Б. 

Бекбоев [4], А.Е. Абылкасымова [2] А. Абдиев [1] 

ж.б. эмгектери жазылган. Союз мезгилинде орто 

билим берүүчү мектептерге «Органикалык эмес 

химия 8- класс», «Органикалык эмес химия 9- 

класс» (авторлору: Ю.В. Ходаков, Д.А. Ходаков, 

Д.А. Эпштейн, П.А. Глориозов, «Химия 8», 

«Химия 9», «Химия 10», «Химия 11» (авторлору 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман), окуу китептери 

окутуунун маалымат аркылуу билим берүүчү 

каражаттарынын фунциясын аткарган. Союз тара-

гандан кийин Кыргыз Республикасында өз ал-

дынча окуу китептерди иштеп чыгуу колго алына 

баштаган.  

Учурда Кыргыз билим берүү академиясынын 

иш аракетинин бир багыты - мектепте предметтик 

билим берүүнүн мазмунун калыптандыруу жана 

аны илимий-методикалык жактан камсыздоо болуп 

саналат. Мектепте химиялык билим берүүнүн маз-

мунунун негизги бөлүгү болгон окуу китептерин 

карап көрсөк: Кыргыз Республикасынын мектеп-

теринин химияны кыргыз тилинде окутулуучу 

мектептери (8-11 класстар ) үчүн 2006 окуу жы-

лында түзүлгөн программанын негизинде жазыл-

ган «Химия 8» (автору Б.М. Кособаева), жана 

«Химия 8» (авторлору С.И. Исмаилова ж.б, «Хи-

мия 9» (авторлору: К.С. Сулайманкулов, Б. Косо-

баева), «Химия 10» (авторлору: С.М. Молдогазиева 

ж.б.), «Химия 11» (авторлору: Т.Т. Кудайбергенов 

ж.б.) билимдик парадигманын негизинде маа-

лымат берүүчү функцияны аткарган окуу китеп-

тер катары бүгүнкү күнгө чейин пайдаланып келди 

дагы пайдаланылууда.  

Атайын изилдөөлөр жыйынтыгы учурда кол-

донулуп жаткан окуу китептериндеги орун алып 

келе жаткан олуттуу кемчиликтерди көрсөттү. 

Алар төмөнкүлөр  педагогиканын жана окутуунун 

психологиясынын талаптарынын жетиштүү дара-

жада эске алынбашы; метапредметтик билимдер-

дин жана билгичтиктердин аз өлчөмдө же дээрлик 

камтылбашы; бир эле предмет боюнча ар түрдүү 

класстар үчүн окуу китептеринин ортосунда улан-

малуулуктун жакшы сакталбагандыгы; оптимал-

дуулуктун эске алынбашы (кайталоолордун кезде-
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шиши); окуу материалын баяндоонун репродук-

тивдик-түшүндүрүүчүлүк тибинин басымдуулук 

кылышы; окуучулардын окуу материалын окуп 

үйрөнүүгө, ынтызарлыкты пайда кылууга (моти-

вациялоого) тексттин дээрлик жоктугу; окуу-

таанып билүү ишмердүүлүгүн, ыкмаларын жана 

жолдорун калыптандырууга багытталбагандыгы; 

көзөмөлдөөнүн жана өзүн өзү көзөмөлдөөнүн аз 

өлчөмдө берилиши; жаңы түзүлгөн окуу китеп-

тердин өз деңгээлинде апробацияланбай калышы 

ж.б. 

Учурда жеткиликтүүлүк принцибинин неги-

зинде окуу китебинин мазмунун ашыкча мате-

риалдардан арылтуу (оптималдаштыруу) боюнча 

маселе каралууда. Бул боюнча окумуштуу-педагог 

И. Бекбоев: «Баштапкы мектепте окуучулар ын-

тызаарлык менен окушат, негизги мектепте алар-

дын окууга болгон кызыгуусу басаңдайт. Мунун 

негизги себептеринин бири  милдеттүү түрдө 

өздөштүрө турган материалдын окуу программада, 

окуу китептеринде өтө көптүгү. Ал окуучунун ден 

соолугуна да зыянын тийгизүүдө» - деп көрсөткөн 

[4]. Жогоруда көрсөтүлгөндөрдү методикалык көз 

караш менен караганда, окуучулардын предметтик 

материалды турмуштук практика, айлана чөйрөдө 

жүрүп жаткан кубулуштар менен байланыштыра 

албай жаткандыгын туюуга болот. И.Б. Бекбоев [4] 

жаңы муундагы окуу китептерди түзүүдө тради-

циялуу окуу китептерден кыйла айырмаланган 

структураны сунуш кылат. Окумуштуунун пикири 

боюнча окуу китебине төмөндөгүдөй структура-

лык элементтердин киргизилүүсү зарыл: таяныч 

түшүнүктөр (жаңы материалды өздөштүрүү үчүн 

зарыл болгон түшүнүктөрдүн тизмеси); жаңы 

теманы окуп үйрөнүүдө окуучулар андан ары 

өркүндөтө турган жана жаңыдан ээ боло турган 

билимдер, билгичтиктер, көндүмдөр, жаңы теманы 

окуп үйрөнүүгө мотивациялоого багытталган 

баяндоочу-түшүндүрүүчү текст; өз алдынча 

аткаруу үчүн берилген тапшырмалар; окуу мате-

риалынын ан-сезимдүү өздөштүрүүгө түрткү бе-

рүүчү суроолор жана тапшырмалар (түшүнүүгө, 

салыштырууга, анализ жасоого, классификация-

лоого, жалпылоого, багытталган суроолор жана 

тапшырмалар); үч деңгээлдеги.көнүгүүлөр; өзүн-

өзү текшерүүгө арналган тесттик тапшырмалар, 

тарыхый маалыматтар; окуучулар окуп үйрөнүү-

нүн натыйжасында эмнеге ээ болгондугун көр-

сөткөн текст.  

Мектепте предметтердин, анын ичинен хи-

мияны окутуунун мазмунун оптималдаштырууга 

байланыштуу Кыргыз Республикасынын мектеп-

тери үчүн 2011/2012 окуу жылдары окуу планда-

ры өзгөргөндүгү баарыбызга белгилүү. Жаңы 

окуу планга байланыштуу химияны окутуунун 

мазмунун оптималдаштыруу принцибин колдонуу 

менен иштелип чыккан (2012/2013, 2013/2014 , 

2014/2015 окуу-жылдары үчүн) жаңы окуу прог-

раммаларынын негизинде жазылган Химия 8-класс 

(авт. Рыспаева Б., Рысмендеев К., Кудайбергенов 

Т.Т. ) Химия 9-класс Кудайбергенов Т.Т., Рыспаева 

Б., Асанов Ү.А. Окуу китептери окуу материалын 

ашыкча жүктөн кутултуу, окуучулардын чыгарма-

чылык иш-аракетин стимулдаштыруу, өз алдын-

чалуулугун өнүктүрүү багытында иштелип чыгып, 

республиканын мектептеринде апробацияланып 

анын натыйжалуу жыйынтыктары менен быйыл-

кы 2015/2016 окуу жылында кыргыз тилинде 

окутулуучу мектептерге сунушталды. Жогоруда-

гы окуу китебинин структурасын негизинен тө-

мөндөгүлөр түзөт: окуу китебинин багыттоочу 

аппараты: аннотациясы (киришүү, корутунду, 

белгилер, көрсөткүчтөр ); окуучу окуй турган окуу 

материалынын мазмунун түзгөн кара сөз менен 

жазылган тексти, иллюстрациялык аппараты- 

(сүрөттөр, таблицалар, схемалар); методикалык 

аппараты- (суроолор, көнүгүүлөр, тапшырмалар, 

практикалык жана лабораториялык иштер, демон-

стациялардан); Окуу китебинин мазмуну бөлүм-

дөрдөн, главалардан, параграф, темалар, адабият-

тардын тизмесинен турат. Бүгүнкү күндө бир эле 

предмет боюнча жогорудагыдай ар түрдүү ва-

рианттагы окуу китептер пайда болуп, мугалим 

менен окуучунун тандап алуусуна мүмкүнчүлүк 

түзүлдү. Бирок окуу китептерин тандап алууну 

кайсы параметрлерге таянса болот? Кайсы пара-

метрге туура келген окуу китеби эң жакшы деп 

бааланат? деген суроо туулат. Бул суроого педаго-

гикада даяр жооп жок. Ошондуктан жаңы муун-

дагы окуу китебин иштеп чыгуучу авторлор үчүн 

окуу китебинин мазмунун тандап алуунун крите-

рийлерин жана окуу китептерден мазмунун тү-

зүүгө коюлуучу талаптарды иштеп чыгып, жана 

аткаруучу функцияларын аныктап сунуш кылуу 

актуалдуу проблемалардын бири. 

Учурда окуу китебин билим берүүнүн каражаты 

катары карасак анда ал окуу каражаттарынын сис-

темасына кирип кетет да окуу прцессинде анын 

ролу төмөн болуп калат. Ал эми окуу китебинин 

ролу окуу каражаттары болгон таблицалар, схема-

лардан, окуу куралдарынан мультимедиалык мате-

риалдардан жогору туруш керек. Мисалы химия 

окуу китебинде мектепте химиялык билим берүүгө 

коюлган талаптарга туура келген окуу материалы-

нын мазмунунун көлөмү камтылат. Ал окуучу-

ларга методологиялык билим жана философиялык 

идеяларды берүү менен алардын дүйнөгө болгон 

көз карашын калыптандырат.  

Окуу китеби химиялык түшүнүктөр аркылуу 

окуучулардын акыл-иш аракеттерин өнүктүрүүгө 

шарт түзүү менен предметтик жана түйүндүү ком-

петенттүүлүктөрүн калыптандырууга тийиш Окуу 

китебинде билим берүүнүн максаты, мазмуну, оку-

туунун методдору, ыкмалары аркылуу конкрет-
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тештирилип ишке ашат деген ойду айтмакчыбыз. 

Бирок окуу китеби илимдин негиздерин анын 

закондорун жана методдорун жөн эле баяндоочу 

гана эмес, теориялык материалды окутуунун мак-

сатына дал келгендей тандап алгандыгы, аны ме-

тодикалык ыкмалар менен иреттүү түрдө билимди 

калыптандырганы менен өзгөчөлөнөт. Окуу ките-

биндеги окуу материал окуу программасына жана 

анда көрсөтүлгөн көлөмгө (убакытка) дал келген-

дей жазылышы керек. Химия окуу китебинин маз-

муну так, кыска, көркөмдүү, түшүнүктүү, илимий 

популярдык стилди сактоо менен жеткиликтүүлүк, 

уланмалуулук, оптималдуулук принциптердин не-

гизинде теманын мазмунунан четтебестен грам-

матикалык, химиялык (эл аралык номенклатураны 

сактоо менен) туура тил менен баяндалыш керек. 

Окуу китептин негизги бөлүгүн түзгөн химиялык 

демонстрациялар, практикалык, лабораториялык 

иштер (мектеп шартында аткарыла тургандай), 

суроолор, тапшырмалар, көнүгүүлөр, окуучулар-

дын өз алдынча таанып билүү активдүүлүгүн 

өнүктүрүүгө багытталып алынышы керек. Окуу 

китептин жогорудагыдай бөлүгү дидактикада ме-

тодикалык аппараты деп аталат. Окуу китеби-

нин багыт берүүчү аппаратына киришүү, ар түр-

дүү белгилер, көрсөткүчтөр кирет. Окуу китебинин 

багыт берүүчү аппараты окуучуга жана мугалимге 

окуу китебинин түзүлүшүндө негизги, таяныч тү-

шүнүктөр аркылуу окуу китептеги керектүү маа-

лыматты тез таап алууга жардам берет. Окуу ки-

тебиндеги иллюстрациялык материал окуп үй-

рөнүүчү обьекти окуучулардын жеңил түшүнүшүн 

камсыз кылат. Кандай гана окуу китеби болбосун 

анын мазмуну төмөнкүлөрдү: окутуунун максат-

тары, предметтин мазмуну, окутуунун методдору, 

окутуунун каражаттары, окуучулардын окуу-иш 

аракеттерин уюштурууну өз ичине камтыйт . Окуу 

китебинин предметтик мазмунунун негизин – 
(негизги түшүнүктөр, теориялар, закондор, факты-

лар, химия илиминин методдору) түзөт. Окуу ки-

тебинин мазмуну окутуунун максаттарына баш 

ийет, максатка ылайык мазмун тандалып алынышы 

керек. Мазмунду калыптандырууда окуучулардын 

окуу иш аракеттери негизги ролду ойнойт. Окуу-

чулардын окуу иш-аракетин уюштуруу окутуунун 

максаттарына байланыштуу болуу менен төмөнкү 

элементтерден турат: мазмунду өздөштүрүүнү кам-

сыз кылуу (система структуралык мамиле жана 

мазмундук иш-аракеттик мамиле); акыл иш-ара-

кеттерди өздөштүрүүнү камсыз кылуу (анализ, 

синтез, салыштыруу, системалаштыруу классифи-

кациялоо; жалпылоо, эң негизгисин бөлүп көрсө-

түү); жалпы окуу билгичтиктерди (өзүн-өзү текше-

рүү, китепти пайдалана билүү) ж.б. Окуу китеби-

нин башында аны менен иштөө жөнүндө көрсөт-

күч болушу зарыл. 

Учурда жалпы билим берүүчү мектепте окуу 

китептеринин сапаттуу болушу үчүн аны иштеп 

чыгуунун критерийлерин учурдун талабына ыла-

йык аныктап, талаптарын жаңылоо зарыл. Жаңы 

муундагы окуу китеби төмөндөгүдөй функцияны 

аткаргандай болушу керек: 

1. Илимийлүүлүк принциби менен дүйнөнүн 

илимий картинасын чагылдыруу үчүн билимдин 

төмөнкү элементтерин: закондор, закон ченемдүү-

лүктөр; илимий териялар жана концепциялар, ги-

потезалар; илимий түшүнүктөр терминдер. Кам-

туусу зарыл: 2. Фундаменталдык билимге багыт 

алуу, билим билгичтикти калыптандыруу үзгүл-

түксүз билим берүүнүн негизин түзөт. 3. Негизги 

текстте жана тапшырмалардын системасында оку-

тууну дифференцирлөө принциби ишке ашырылат. 

4. Окутуунун компетенттүүлүк мамилесин жана 

иш аракетин кенен пайдаланат. 5. Мазмундун 

жеткиликтүүлүк принциби жогорку илимий дең-

гээлин камсыз кылуу менен илимий популярдуу-

лук принцибин ишке ашырат. 6. Окуучулардын 

билимге өз алдынча жетишүүсүнө багыт берүүчү 

тапшырмалардан, көнүгүүлөрдүн саны өз алдынча 

ишти аткарууга ылайыкташкан таблицалар, схема-

лар көп болот. 7. Окутуунун тарбия берүүчүлүк 

функциясы ишке ашырылат. 

Азыркы убакта окуу китебинин функциясын, 

теориясын иштеп чыгууда эки тенденцияга 

таянуу керек. Биринчи тенденция окуу китебинин 

көп функциялуулугун, окуу материалдарынын 

мазмунун татаалдыгын таанууга байланыштуу. 

Окуу китептин билим, тарбия берүүчүлүк, өнүк-

түрүүчүлүк ролун жогорулатуу жана окуучулар-

дын активдүү иш-аракетин жетектөө функциясы-

нын маанисинин өсүшү катары кароо белгиленген. 

Экинчи тенденция – окуу китеби окуу методика-

лык комплекс системасында окутуунун каража-

тынын ядросу катары кароо менен көп функцио-

налдуу ролун (аткарган кызматын, көп түрдүүлү-

гүн) жеңилдетүү, азайтууга ( оптималдаштырууга) 

байланыштуу каралган. Ошондой эле учурдагы 

окуу китеп окуучулардын предметтик жана түйүн-

дүү компетенттүүлүгүн калыптандырууга жана 

аны окутууда деңгээлдер боюнча күтүлүүчү натый-

жага негизделген аспекте болушу шарт.  

Окуу китеби көп функцияларын окуу методи-

калык комплекстерге ыйгаруу менен окуу китеби 

өзүнүн өзгөчө барактарын ачат. Ал, окутуунун 

жападан жалгыз каражаты эмес комплекстин бор-

борунда турган негизги алып баруучу функцияга ээ 

болгондой болуш керек. Ошондуктан учурдагы жа-

ңы муундагы окуу китебин иштеп чыгууда маз-

мунду тандоонун, структуралоонун талаптарын 

аныктап, критерийлерин иштеп чыгуу зарыл.  

Окуу китебин түзүүнүн концептуалдык негизин 

төмөндөгүдөй талаптардын негизинде иштеп чы-

гуу максатка ылайык. 
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Жалпы адамзат дөөлөттөрүн (баалуулуктарын) 

чагылдыруу; 

Адамдын (окуучулардын) мүмкүнчүлүктөрүн 

өркүндөтүү; 

Химиялык билим берүүнүн мамлекеттик ченем-

дерине (концепция, стандарт, программасына дал 

келүүчүлүк) шайкеш келүү; 

Дидактикалык жалпы принциптерге туура ке-

лүүчүлүк; 

Окуу китебинин ички түзүлүшү (аннотация, 

кириш сөзү, текст, негизги түшүнүктөр, түшүн-

дүрмө, тексттен тышкаркы материалдар) окуучу-

лардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша берилиши; 

Графикалык жасалгалынышы, материалдын 

дифференциялдуу түрдө окуучулардын психоло-

гиялык кабылдоосуна жараша болушу, заманбап 

технологияга ылайыктуулугу; 

Окуу китебинин мазмунунда окуучулардын 

предметтик компетенттүүлүктөрүн өнүктүрүүгө 

багытталган материалдардын болушу; 

Окуу материалдардын мазмуну окуучулардын 

предметтик жана түйүндүү компетенттүүлүгүн 

калыптандырууга ылайыктуулугу; 

Окуучулардын өзүн өзүн текшерүүчү материал-

дардын (тест, эксперимент, көнүгүү иштөө, маселе 

чыгаруу) көбүрөөк болушу; 

Жаңы муундагы химия окуу китебин иштеп 

чыгууда дидактиканын уланмалуулук, жеткилик-

түүлүк, илимийлүүлүк, оптималдуулук, билимдин 

бүтүндүүлүгү ж.б принциптерин колдонуу менен 

жогоруда белгиленген мазмунду тандап алуунун 

талаптарын, критерийлерин жана концептуалдык 

негиздерин эске алуу менен анын мазмунуна кы-

зыктуу, жергиликтүү материалдарды, учурдун та-

лабына ылайык киргизилиши окуу китебинин маз-

мунунун сапатын жогорулатат. Жогорудагыдай та-

лаптардын негизинде иштелип чыккан жаңы муун-

дагы окуу китеби окуучулардын компетенттүүлү-

гүн калыптандыруу менен билим ала турган булак 

боло алат деп айтмакчыбыз.  
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