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Азыркы мезгилде билим берүү системасында 

адамдардын ойлонуусун өзгөртүү үчүн окутуп-

тарбиялоо процессин, окутуунун усулдарын жа-

на каражаттарын өзгөртүү учурдун талабы. 

Окутуп-тарбиялоо процессинде маданият-

тык компетенттик мамиле - бирден-бир эң маа-

нилүү концептуалдык шарт катары болууда. 

Окутуп-тарбиялоо процессин маданияттык ком-

петенттик мамиленин негизинде уюштуруу – 

коомдун өнүгүшүнө таасир этет. Коомдун өнүгү-

шү үчүн дени сак, маданияттуу, өз ишин мыкты 

билген, ишине жоопкерчиликтүү мамиле жасаган 

компетенттүү адамдар керек. 

Маданияттык компетенттик мамиле – бул 

адамзаттын тарыхында топтолгон руханий жана 

маданий баалуулуктарды жеке инсандын өнүгү-

шүнө трансформациялоо.  

Компетенттүүлүк ыкма: Кыргызстандын 

жалпы билим берүү мазмунун модернизациялоо 

стратегиясында билим берүүнү жаңылоонун бир-

ден-бир багыты болуп саналат. 

Жалпы билим берүүчү мектептериндеги оку-

туп-тарбиялоо процессиндеги маданияттык 

компетенттик мамиленин өнүкпөй жатышынын 

негизги факторлору: 

 Концепциянын, стандарттын, окуу прог-

раммасынын, окуу китебинин дал келбей жаты-

шы; 

 окуу китептеринин мазмунунун маданият-

тык компетенттик мамиленин талаптарына ыла-

йык эместиги; 

 окутуп-тарбиялоо процессинде окутуу тех-

нологияларынын өз деңгээлинде колдонулбай 

жатышы, ж.б;  

 бул багытта мугалимдер үчүн кыргыз ти-

линде усулдук колдонмолордун жоктугу. 

 Ошондуктан, мектепте географиялык билим 

берүүнүн мазмунунун багыттарын туура аныктоо 

талап кылынат. 

 Географияны окутуунун максаты жана мил-

дети - милдеттүү минималдык мазмундун үч ба-

гытынын (Жер-планета катарында, материктер 

жана океандар, өлкөлөр жана райондор) айлана-

сында төмөнкүдөй жалпы географиялык түшү-

нүктөрдү: географиялык кабыктын бир бүтүн-

дүүлүгү, (географиялык кабыктар бири-бирин 

жаратып, бирин-бири толуктап турат) жараты-

лыштын бир эле компоненти бузулуп, жабырка-

са, калган бөлүктөрүнө да доо кетээри, жараты-

лыштык жана жаратылыштык-социалдык объек-

тилердин адамдардын жашоосунда жана таанып-

билүү тажрыйбаларында чагылдырылган диалек-

тикалык мыйзам ченемдүүлүктөрдүн тарыхый, 

себеп-байланыш, карама-каршы принциптери 

сыяктуу, материалдык жана жан дүйнөнүн мада-

ний баалуулуктарын калыптандыруу аркылуу иш 

жүзүнө ашырылат. 

 Учурдагы окутуунун талабы - маданияттык-

компетенттик мамиленин негизинде окутуп-тар-

биялоо болгондуктан, ар бир окуучунун психо-

логиялык өзгөчөлүктөрүндөгү кайталангыс жана 

уникалдуу жөндөмдүүлүктөрүн эске алып, алар-

дын окуп-үйрөнүүсүнө максималдуу мүмкүнчү-

лүктөрдү жана инсандын өнүгүүсүнүн социал-

дык-маданий жагдайын түзүү максатка ылайык. 

Жогоруда белгиленген жоболорду окуу процес-

синде ишке ашыруу үчүн жана окуучулардын 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу максатында 

теориялык билимдерин, билгичтиктерин, көн-

дүмдөрүн практикада, жашоо-турмушунда кол-

донгонго үйрөтүү керек.  

География сабагында окуучулардын компе-

тенттүүлүгүн калыптандыруу үчүн сабактарда 

окуучулардын алган билимин, билгичтигин, тү-

шүнүгүн практикада, турмушта колдоно алган-

дай, бир ийгиликке жетишүүгө умтулуп, чыгар-

мачылык жарата алгандай кылып уюштуруу мак-

сатка ылайыктуу.  

 Анткени, билим берүү процессинде окуучу 

канчалык активдүү аракетте болсо, анын компе-

тенттүүлүк сапатын калыптандырыш ошончолук 

ийгиликтүү болот. Окуучулардын материалды 

өздөштүрүүсү, өз жообун пландаштырууга үйрө-

нүүсү үчүн анын жолун, эрежелерин, пландын 

жалпы схемасын берүү максатка ылайыктуу. 

 Окуучу 6-класстын физикалык география 

курсунда алгачкы географиялык түшүнүккө ээ 
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боло баштаганда эле карта менен, атластын кар-

талары жана контур карта менен иштөөгө көнүк-

түрүп баштоо керек. Анткени, картасыз геогра-

фияны элестетүү кыйын. “Атаганыңардын бар-

дыгын картадан көрсөт, бардык көрсөткөнүңдү 

ата” деген эреже географиянын бардык курста-

рында сакталууга тийиш.  

6-класстан баштап, география курсунда окуу-

чулардын өздөрүнүн ойлору, түшүнүктөрү пайда 

болуп, калыптануусуна өбөлгө түзүү ылайыктуу. 

Буга жетүү үчүн окуучулардын өз алдынчалуу-

лугуна карата көбүрөөк көңүл буруу маанилүү. 

Горизонттун багыттарын туура аныктоого көнүк-

түрүү керек: ал үчүн мектептин ичиндеги эме-

ректердин жайгашуу багыттарын аныктатып, өзү 

окуган мектептин, анын айланасындагы геогра-

фиялык объектилердин, үйдөн мектепке чейинки 

маршрутун, өзү жашаган үйдүн планын түздүрүү 

аркылуу жетишүүгө болот.  

Экватор сызыгынын, баштапкы (Гринвич) ме-

ридианынын, параллелдердин, меридиандардын 

жайгашышын, алардын маанисин ачып көрсөтүү- 

кийинки курстарда материктердин, өлкөлөрдүн, 

провинциялардын, облустардын физикалык жана 

экономикалык географиялык абалдарын анык-

тоодо өтө мааниге ээ.  

Жазында жаратылышка экскурсияга чыгуу да 

маанилүү. Анткени, аба ырайына, өсүмдүктөргө, 

курт-кумурскалардын уюктарынын жайгашышы-

на, суулардын агымына, режимине байкоо жүр-

гүзүшүп, анализдөө аркылуу окуучулардын жа-

ратылыштын баалуулуктарын тереңирээк түшү-

нүшүп, баалоолоруна шарт түзүлөт. 

 География сабагында жаратылыштагы кубу-

луштарды атоо менен гана чектелбестен, ал ку-

булуштардын болуу себептерин ачууга жана 

анын акыркы натыйжасын көрө билүүгө үйрөтүү 

- азыркы мезгилдин талабы.  

7-класста Материктердин жана океандардын 

географиясы курсунда 6-класстан алган билим-

дерин колдонушуп, материктердин жана океан-

дардын физикалык-географиялык абалдарынын 

(жер шарынан алган ордун, экваторго, баштапкы 

меридианга, океандарга карата абалын) ыңгайлуу 

жана ыңгайсыз жактарын аныктатып, анын мате-

риктин жана океандардын климатына, жараты-

лышына тийгизген таасирлерин ача билүүгө кө-

нүктүрүү керек. Ошондой эле материктердеги 

рельефтин формаларын, алардын жайгашуу өзгө-

чөлүктөрүн, алардын материктин климатын жана 

жаратылышын түзүүчү фактор экенин аныктоого 

үйрөтүү чоң мааниге ээ, анткени, география или-

ми “Жер жөнүндөгү”, Жер бетиндеги жашоо-ти-

ричиликти, андагы материктердин, мамлекеттер-

дин, аймактардын климатын, жаратылышын, ич-

ки сууларын окутуучу илим болгондуктан, геог-

рафиялык абалдын мааниси, таасири уламдан-

улам уланып, кайталанып туруучу процесс. 

Ошондуктан, окуучу материктердин, океандар-

дын физикалык географиялык абалдарын анык-

тап, көнүгүп, машыкса, биринчиден, карта менен 

иштөө көндүмдөрү өнүгөт, экинчиден, жараты-

лыштын өнүгүшүнүн себеп-байланыш принци-

бин түшүнүүгө өбөлгө түзүлөт.  

Мисалы: Түштүк Американын экватордук то-

койлору Африканын экватордук токойлорунан 

эмне үчүн нымдуураак? Эки материктин геогра-

фиялык абалдарын мындай салыштырып кароо, 

анын материктин климатына жана жаратылышы-

на тийгизген таасирлерин аныктоо аркылуу 

окуучулардын байкагычтыгы, баалуулуктарды 

баалоочулук сапаты, карта менен иштөө компе-

тенттүүлүгү калыптанат. Бул суроого окуучулар 

мындай жооп беришет: 

 Экватор сызыгы Түштүк Американын түн-

дүгүнөн кесип өтөт;  

 батыш тарабынан Тынч океандын, ал эми 

чыгыш тарабынан Атлантика океанынын деңиз-

дери курчап турат; 

 континенттин климатынын жана жараты-

лышынын түзүлүшүнө анын эваторго, баштапкы 

меридианга, түндүк жана түштүк тропиктин сы-

зыктарына карата абалы, аны курчап турган 

океандардагы агымдар, рельефтин формалары, 

атмосфералык басымдар абдан чоң таасир этет; 

 Түштүк Американын батышындагы Перу 

муздак агымы – кургактыкка кургак шамалды, 

б.а кургактыкты, ал эми түндүк–чыгышындагы 

Гвиана жылуу агымы, түштүк–чыгышынан Бра-

зилия жылуу агымы- кургактыкка нымдуулукту 

алып өтөт; 

 континенттин батышындагы муздак агым-

ды Анд тоолору материктин ичкери бөлүгүнө 

өткөрбөй тосуп калат.  

 Анд тоолорунун батышында түштүк тро-

пик кесип өткөн жерде Атакама чөлү ичке тилке-

ни түзүп турат; (Анд тоолору болбогондо Атака-

ма чөлү көбүрөөк аймакты ээлемек). 

 Түштүк Американын экватордук токойло-

рунун Африканын экватордук токойлорунан кө-

бүрөөк аймакты ээлеп, нымдуураак болушунун 

себеби – анын географиялык абалы, жылуу агым-

дардын таасиринин көбүрөөк натыйжасы, ошон-

дой эле батышындагы Перу муздак агымын Анд 

тоолору тосуп калышы – бул рельефтик фактор 

болуп саналат. 

 Эмне үчүн Африка менен Австралияда чөл-

дөр көп аймакты ээлешет? Бул физикалык геог-

рафиялык абалга, атмосфералык басымдарга жа-

на курчап турган океандардын агымдарына бай-

ланыштуу. Мындай проблемалуу суроолорду че-

чүүдө да окуучулардын жаратылышка, айлана-
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чөйрөгө болгон маданияттык-компетенттик ма-

милеси калыптанат: 

 Экватор сызыгы Африканын тең ортосунан 

кесип өтөт; 

 Африканын аймагынан түндүк жана түш-

түк тропик сызыктары кесип өтөт;  

 материктин түндүк – батыш тарабындагы 

Канар муздак агымдарын тосуп калуучу тоскоол-

дук жок болгондуктан, материктин ичкери жагы-

на көбүрөөк таасир этет; 

 Намиб чөлүнүн түштүк тропик сызыгында 

жайгашышы; 

 материктин түштүк – чыгышындагы Ийне-

лүү тумшук жана Мозамбик жылуу агымдарын 

Ажыдаар тоолору жана Чыгыш Африка бөксө 

тоосунун тосуп калышы. 

Окуучу жогорудагы билимдерге, билгичтик-

терге, көндүмдөргө ээ болсо, карта менен иштөө 

жана предметтик компетенттүүлүгү калыптанат. 

Ааламдашуу көйгөйүнө (глобалдык көйгөй) 

айланган “озон тешиги”, “парник натыйжасы-

нын”, “такырлануу” процессинин пайда болуу, 

“биотүрдүүлүктөрдүн азайышынын”, “таштан-

дылардын көбөйүшүнүн” себептерин, алардын 

акыркы натыйжалары жөнүндөгү түшүнүктөрдү 

ача билүүгө, көйгөйлөрдү жоюунун жолдорун 

таба билүүгө, долбоор, план, таблица, диаграм-

ма, анализ жасоого көнүктүрүү маанилүү. 

“Кыргыз Республикасынын калкы жана эмгек 

ресурстары”- деген темада окуучуларга “калктын 

динамикалык өсүүсүнүн өзгөчөлүгүнүн”, “калк-

тын табигый өсүүсүнүн” (облустар боюнча) көр-

сөткүчтөрү боюнча диаграмма түзүп, анализ жа-

соого, калктын миграциясына мини эссе, сальдо-

миграцияга жана брутто-миграцияга карата эсеп 

чыгартып, ага анализ жасоого ж.б.у.с. көнүктү-

рүү – окуучулардын шыгын, логикасын өстүрөт. 

Кыргыз Республикасынын чарбасынын тар-

мактары боюнча окуучуларга өз алдыларынча 

класстер, концептуалдык карта, таблица, схема-

график түзүүгө ылайыктап таратуучу материал-

дарды, тапшырмаларды берип, көнүктүрүү ке-

рек.  

Кыргызстандын географиясы боюнча: Эмне 

үчүн Кыргызстандын аймагында чөкмө тектер 

көбүрөөк таралган? Анткени, кембрийге чейинки 

мезгилде Кыргызстандын аймагындагы Ала-Тоо-

нун ордунда байыркы Тетис океаны каптап жат-

кан. Океандагы органикалык дүйнөнүн топтол-

гон чириндисинен чөкмө тектер пайда болот. 

Дагы ушундай ойлонуучу суроолор аркылуу 

жаратылышка, чөйрөгө болгон окуучулардын 

кызыкчылыктарын арттырып, баалуулуктарды 

түшүнүү, баалоо сапаттарын өнүктүрүү геогра-

фия мугалимдеринин негизги милдеттеринин би-

ри. Окуучулардагы өзүн – өзү уюштуруу көйгөй-

дү чечүү компетенттүүлүгүн калыптандыруу 

үчүн: практикалык аракетти өздөштүрүү менен 

продуктыны алууда географиялык объектилерди 

картадан таба билип, аны контур картага түшү-

рүү, кен байлыктар боюнча класстер же концеп-

туалдык карта түзүү; дарыялардын бассейндери 

же дарыя системасынын схемасын чийүү, алган 

билимдеринин жана картанын жардамы менен, 

алардын режимдерин мүнөздөө; жаратылыштык-

ресурстук потенциалдарды рационалдуу пайда-

ланууда долбоор түзүү; климаттын өзгөчөлүктө-

рүн белгилеп, аларга чарбалык жактан баа берүү; 

мөңгүлөрдүн аянттары боюнча, калктын орточо 

жыштыгы жана эмгекке жарамдуулардын үлүшү 

боюнча диаграмма түзүп, мүнөздөө; ландшафт-

тары жана жаратылыш комплекстеринин жайга-

шышы боюнча таблица түзүү, аларды анализдөө 

окуучулардын чыгармачылык шыгын, жөндөмүн 

өнүктүрөт. 

Мисалы, 9-класста “Кыргызстандын курулуш 

материалдарынын өнөр жайы”- деген теманы өт-

көндө окуучулар өз алдыларынча таблица, клас-

тер, концептуалдык карта түзө тургандай кылып 

тапшырма берүү керек: 

Бул теманы өтүүдө “сынчыл ойлом” техноло-

гиясынын стратегияларынын элементтери колдо-

нулат. 

“Курулуш материалдарынын өнөр жайынын” 

тармактары боюнча концептуалдык карта түзү-

шөт. 

Концептуалдык карта түзүүнүн максаты: 

окуучуларга окуу китебиндеги текстти жалпы 

бир системага келтирип, тармактарга бөлүп чы-

гууга тапшырма берилет. Түшүнүктүү болсун 

үчүн, Курулуш материалдарынын өнөр жайынын 

концептуалдык картасы тармактар боюнча бөлү-

нүп берилди: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курулуш материалдары 

1. Казылып алынуучу жана 

алгачкы иштетүүчү тармактар 

2. Курулушка керектүү 

материалдарды жана жасалгаларды 

чыгаруу 

3. Иштетүүчү 

ишканалар 
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1-тармак. “Казылып алынуучу жана алгач-

кы иштетүүчү тармактар”. Бул тармакка Кыр-

гызстандан казылып алынган курулуш материал-

дарынын сырьелорун жазышат, ал сырьелордун 

казылып алынган кенинин аты, ал кайсы жерде 

жайгашкандыгы көрсөтүлөт. Мындай жалпы 

карта аркылуу окуучулардын түшүнүктөрү, бил-

гичтиктери, көндүмдөрү калыптанып, эстеринде 

казылып алынган сырьелор жана алар жайгаш-

кан жерлердин аттары жакшы сакталаарына жа-

на окуучулардын ой жүгүртүүсүнүн өнүгүшүнө 

өбөлгө болот: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тармак “Курулушка керектүү материалдарды жана жасалгаларды чыгаруу ” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-тармак - “Иштетүүчү ишканалар”. Кыр-

гызстандагы курулуш материалдарынын сырье-

лорун иштетүүчү ишканалар жөнүндө жана алар-

дын кайда жайгашканы, кандай продукция чыга-

раары жөнүндө окуучулар концептуалдык карта 

түзүү менен элестүү түшүнүк алышат:  

1.Казылып алынуучу 

жана алгачкы 

иштетүүчү тармактар 

Чаарташ кени 

(Талас) 

Мрамор 

Сиенит

т 

Арым кени (Чычкан -

Токтогул) 

Келки, таш, 

шагыл, кум 

Базальт Үлүлдүү 

акиташ 

Гипс 

Ак-Өлөң кени 

(Ысык-Көл) 

Сулуу-Терек 
кени (Балыкчы) 

Сары-Таш кени 

(Өзгөн-Ош) 

Ноокат кени 

(Ош) 

Чаңгыр-Таш 

кени (Жалал-

Абад-Сузак) 

Боролдой 

Новороссийка 

Гранит 

Эчкили-Тоо 

Кыр-Табылгы 

(Кемин) 

Кайыңды 

(Панфилов р-ну) 

Кара акиташ 
Бозбу-Тоо 

2. Курулушка керектүү 

материалдарды жана 

жасалгаларды чыгаруу 

Керамзит 

Цемент, шифер 
Кирпич 

Бетон 

Курама темир-бетон 

Айнек чыгаруу 

Каптооч такта 

Курулуш акиташы 

Керамика карапа 

Көпшөк толтургуч 

Асбест цемент 

куурлары 
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Географияны маданияттык компетенттик не-

гизде окутуп тарбиялоонун бирден-бир негизги 

фактору - бул мугалимдин талыкпаган үзүрлүү 

чыгармачылык эмгеги болуп саналат. Сабак 

окуучулар тажабагандай, тескерисинче ар бир са-

бакта окуучу өзүнүн чыгармачылык шыгын, жа-

ратуучулук дараметин ойготкондой кылып уюш-

туруу максатка ылайыктуу.  
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3.Иштетүүчү ишканалар 

Токмок-Кыргыз 

тооташ заводу 

Күрмөнтү цемент 

заводу (Ысык-

Көл-Түп) 

Кант цемент-шифер 

комбинаты (Ысык-

Ата) 

«Азат» 

корпорациясы 

(Бишкек үй куруу 

комбинаты) 

«Кум шагыл», 

«Силикат» АК 

(Ивановка курулуш 

материалдар заводу) 

Айнек 

чыгаруучу 

ишканалар 

«Кыргызфарфор» 

МАК 

Темир-бетон 

ишканалары 

Акиташ 

сырьесун 

иштетүү 

Кыш чыгаруучу 

ишканалар 

«Линолеум» 

МАК 

«Ак таш» АК 

(Кемин р-ну) 

Желаргы акиташ 

з-д (Кемин р-ну) 

Токмок 

«Айнек» 

МАК 

«Чүйгласс» 

биргелешкен 

ишканасы 

«Бишкек 

полубетон» АК 

Каракол АК 

(Ысык-Көл) 

Токмок 

таштемир АК 

«Темир-Таш» АК 

(Жалал-Абад) 

Токмок темир-

бетон АК 

Бишкек курама темир-

бетон з-ду АК 

ОШ АК 

«Бишкеккурулуш 

материал» 

Ош 

«Акташ» 

АК 

«Ийгилик» 

Беловодск 

заводу 

«Нур»АК 

(Кызыл-Кыя) 


