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THE DIRECTIONS OF FORMATION AT PUPILS OF THE  

NATURAL-SCIENCE PICTURE OF THE WORLD 

 

Аннотация: Макалада окуучулардын или-

мий көз карашын калыптандыруу маселеле-

ри каралган. Анын гуманитардык, табигый-

илимий жана математикалык түзүүчүлөрү 

жөңүндө айтылат. Дүйнөнүн физикалык сү-

рөттөлүшү илимий көз караштын негизги 

компоненти болгондуктан, мектепте 

табигый-илимий предметтерди окутуу өз-

гөчө маанилүүлүккө ээ болушу көрсөтүлгөн. 

Антроптук принцип илимдин адамдык че-

нөөсү дүйнөнүн табигый-илимдүү сүрөттө-

лүшүнө биротоло киргенин тастыктоосу 

жөнүндө тыянак чыгарылды. 

Аннотация: В статье затронуты воп-

росы формирования научного мировоззрения 

учащихся. Рассмотрены ее гуманитарная, 

естественно-научная и математическая 

составляющие. Показано, что физическая 

картина мира является основным компонен-

том научного мировоззрения, поэтому изу-

чение естественно-научных предметов в 

школе имеет особую значимость. Делается 

вывод о том, что антропный принцип под-

тверждает окончательное вхождение че-

ловеческого измерения науки в естественно-

научную картину мира.  

Annotation: In article the questions of for-

mation of scientific outlook of pupils are raised. 

Her humanitarian, natural-science and mathe-

matical components are considered. It is shown 

that the physical picture of the world is the main 

component of scientific outlook therefore stu-

dying of natural-science objects at school is of 

special importance. The conclusion that the 

anthropic principle confirms final entry of 

human measurement of science into a natural-

science picture of the world is drawn.  

Түйүндүү түшүнүктөр: окуучулардын 

дүйнөгө көз карашы, Аалам, дүйнөнүн физи-

калык сүрөттөлүшү, дүйнөнүн сүрөттө-

лүштөрүнүн алмашышы, окутуунун инсан-

дык жыйынтыгы. 

Ключевые слова: мировоззрение учащих-

ся, Вселенная, физическая картина мира, 

смена картин мира, личностный результат 

обучения. 

Key words: outlook of pupils, Universe, 

physical picture of the world, change of pictures 

of the world, personal result of training. 

 

ХХI кылымдын жаштары жана кийинки 

муундары убакыттын улам өтүшүндө өзүнүн 

турмушун заманбап илимдин жетишкендик-

тери, анын усулдары, илимий аппараты, ой 

жүгүртүүсү, Ааламга жана анын ичинде 

адамдын ээлеген ордуна жалпыланган көз 

карашы менен байланыштырышы керек. 

Ошондуктан окуучулардын аң-сезиминде 

дүйнөнүн табигый-илимий сүрөттөлүшүн 

калыптандыруу актуалдуу маселе болуп 

саналат [3]. 

Биздин республика Союз кезинде Россия 

менен, Орто Азиянын башка өлкөлөрүнө ка-

раганда, тыгыз байланышта эле. Кийин эге-

мендүү жана өз алдынча мамлекет болгону 

менен дагы эле саясий, экономикалык, би-

лим берүү, маданият жаатында карым-

катнаш бекемдеп, атүгүл кээ бир учурларда 

күчөп жатат. Мисалы, 2016-жылдын аягында 

Кыргызстандын КВН боюнча «Азия MIX» 

командасы А.В. Масляковдун жогорку лига-

сындагы финалдык таймашында биринчи 

жолу үч россиялык командалардан озуп 1-чи 

орунга ээ болду. Ошондуктан билим берүү-

дөгү көйгөйлөр да окшош болуп келүүдө. 

Макаланын башында аталган тема боюнча 

негизги проблемаларды белгилеп өтөлү. 

1. Орто мектепте жана ЖОЖдордо физика 

менен математика боюнча окуучулар менен 

студенттердин акыркы жылдарда билим дең-

гээлинин төмөндөшү. Россия Федерациясы-
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нын билим берүү жана илим министринин 

орун басарынын билдирүүсүндө мектеп 

окуучуларынын 70%ти математика менен 

физиканы өздөштүрө алышпайт деп белгиле-

ген. Андан ары анын пикири боюнча жогор-

ку билимге талаптануучулардын жана 1-чи 

курстун студенттеринин математикалык аб-

солюттук сабатсыздыгы (80%) жөнүндө сөз 

кылынат. Калган 20%ы элементардык мате-

матиканы түшүнгөн жөндөмдүү балдар-

кыздары болот. 

2. М.В. Ломоносов ат. Москва мамлекет-

тик университетинин ректору россиялык 

ЖОЖдордун ректорлор союзунун төрагасы 

академик В.А. Садовничийдин берген маа-

лыматына ылайык эки факультеттин (мате-

матика жана эсептөө математика) 1-чи курс-

тарынын 60% студенттери мектепти бүтү-

рүүчүлөрүнүн Бирдиктүү мамлекеттик экза-

мендин (ЕГЭ) тапшырмаларын толук атка-

ра алышкан эмес («Коммерсант», 29.09.2009-

ж.). Жалпы билим берүүчү мектепте матема-

тиканы окутуу кризиске учураганы жөнүндө 

бир нече олуттуу макалалар жарыкка чыккан 

[4]. Азыркы окуучулар жөнөкөй эсептөөнүн 

төрт амалын калькуляторсуз аткара алышпа-

гандыгы баарыбызга белгилүү. Тактап айт-

канда кошуу менен алууну «в уме» чыгаруу-

ну, көбөйтүү жана бөлүүнү «в столбик» ат-

карганды көпчүлүгү билишпейт, себеби 

калькулятордун кнопкаларын эч ойлонбой 

басканга көнүп калышкан. Кошуу жана ке-

митүүнү илгерки «чот» менен жүргүзүү кан-

дайдыр бир ой жүгүртүүнү талап кылчу. 

3. Россиянын билим берүүсүн көзөмөлдөө 

Комитетинин (Рособрнадзор) жетекчисинин 

маалыматы боюнча физика-техникалык, ин-

женердик, эң эле өкүнүчтүүсү педагогика-

лык физика-математикалык адистиктердин 

бюджеттик бөлүмүнө ЕГЭден алган төмөнкү 

босоголук баллдар менен абитуриенттер тап-

шырышат, кай бир ЖОЖдордо кабыл алуу-

нун планы толук толбой калат. Биздин рес-

публикада ЖРТнын жыйынтыгы боюнча 

абал алардан көп деле айырмаланбайт. Өт-

көн окуу жылдын аягында республиканын 

областтык борборлорундагы мектеп бүтү-

рүүчүлөрүнүн билим деңгээлин аныктоо 

боюнча эксперимент катары жүргүзүлгөн 

жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын 

(ЖМА) жыйынтыгы биринчи жолу чыгарыл-

ды. ЖМАны төрт негизги предмети (анын 

ичинде математика) жана окуучу тандаган 

бир предметтен (он предмет сунушталган) 

тестирлөөнү Улуттук тест жүргүзүү Борбо-

рунун адистери өткөрдү. Жыйынтыгында 

тестирлөөгө катышкан 4688 окуучулардын 

32%ы математикадан жана 30%ы физиканы 

тандап алгандардын билимдери канааттан-

дырарлык эмес деп табылып, башка предмет-

терге караганда эң төмөнкү көрсөткүчтөрдөн 

болду («Кутбилим», 10.06.2016-ж.). 

4. Биздин ЖОЖдордо иштеген көп жыл-

дык тажрыйбада «Азыркы табият таануунун 

концепциялары» дисциплина боюнча лекция 

менен практикалык сабактарды өткөрүүдө 

жогоруда аталган көйгөйлөргө физика жана 

математикадан тышкары табигый илимдер-

ден (астрономия, химия, биология, геогра-

фия, табият таануу) студенттердин даярды-

гынын деңгээли эң эле төмөн экендиги бай-

калды. 

5. Азыркы кезде орто мектептерде ар баш-

ка табигый негизги предметтер физика, хи-

мия, биология ж.б. дүйнөнүн тиешелүү сү-

рөттөлүшүн калыптандыруу милдети турат - 

физикалык, химиялык, биологиялык ж.б. Ал 

эми физика курсунун ичинде ал бөлүнүп ке-

тет (механикалык, электрмагниттик, квант-

тык-талаалык жана дүйнөнүн заманбап или-

мий сүрөттөлүшү). Физика боюнча окуу про-

граммага ылайык 11-чи класстын аягында 

жалпылантуучу лекциялардын эки темасы 

берилген: «Физика жана илимий-техникалык 

прогресс», «Дүйнөнүн физикалык сүрөттө-

лүшү». Ошону менен бирге эле мектеп бүтү-

рүүчүлөрүнүн илимий көз карашы калып-

танды дегенге кепилдик жок.  
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6. Эң негизги проблема – бул финансы-

лык. Кыргызстанда расмий маалыматтарга 

карата орточо кызмат маянасы 9500 сомду 

түзөт. Ал эми мектеп мугалимдери менен 

ЖОЖдордун окутуучуларынын кызмат акы-

сы андан да төмөн экендиги бизге белгилүү. 

Республикада билим берүү, маданият жана 

саламаттыкты сактоо тармактары «калдык-

туу» принцип менен эң төмөн деңгээлде кар-

жыланат. Япондуктар айтышат: «Билим бе-

рүү кымбат турат, ал эми сабатсыздык андан 

да кымбат болот» деп. XIX кылымда Герма-

ниянын «темир» канцлери О. Бисмарк жаз-

ган: «Билим берүүдө үнөмдөгөн мамлекет 

түрмөлөрдү курат». Ошондуктан мектептин 

мыкты бүтүрүүчүлөрү азыркы кезде прес-

тиждүү юридикалык, экономикалык, эл ара-

лык мамилелер, информатика адистиктерине 

же болбосо чет өлкөлүк университеттерге 

өтүүгө умтулушат. 

Жогоруда аталган көйгөйлөрдү биздин 

илимий-изилдөө ишибиздин алкагында жал-

пы орто билим берүү мектептен баштап чеч-

мелөөнүн багыттарын белгиледик. 

1. Компетенттик мамилени киргизүү 

боюнча ЖОЖдор үчүн педагогикалык билим 

берүү адистиктерине Билим берүү жана 

илим министрлиги тарабынан мугалимдин 

компетенттик негизде даярдоонун Мамле-

кеттик стандарты бекитилген. Ал эми таби-

гый окуу предметтеринде толук кандуу тар-

катуу боюнча үзүрлүү ишмердүүлүк жүргү-

зүлө элек. Болгону 2016-жылдын апрель 

айында И. Арабаев атындагы Кыргыз мамле-

кеттик университетинде п.и.д., профессор 

Ш.Алиевдин демилгеси менен бул темада 

Р.Усубакуновго (сенектик мезгилде Фрунзе 

политехникалык институттун студенттерине 

жогорку математикадан лекцияларды би-

ринчи кыргызча окуп, окуу китептерди кыр-

гыз тилинде чыгарган) арналган кезектеги 

илимий-практикалык конференцияда физи-

ка, математика, информатикадан Мамлекет-

тик стандартты талкуулоо уюштурулду. 

Мында ар кандай пикирлер айтылып, бир-

диктүү жалпы жыйынтыктоо боло элек. Биз-

дин пикир боюнча жалпы билим берүүчү ор-

то мектептин бүтүрүүчүлөрүнө дүйнөнүн 

предметтик сүрөттөлүшүнүн ордуна жалпы-

сынан айтканда илимий көз карашты же дүй-

нөнүн илимий сүрөттөлүшү боюнча компе-

тенцияларды калыптандыруу зарыл. 

Окумуштуулар илимий көз караш деп жа-

ратылыш, коом жана адам, анын ичинде 

алардын ортосундагы татаал катнаштар жө-

нүндө жалпылантылган илимий элестетүү-

лөр менен билимдердин жыйындысын түшү-

нүшөт [2]. Белгилүү физик-методист, физи-

канын тарыхчысы Б.И. Спасский: «Окумуш-

туулар жезкемпирлер жана арбактар бар 

экендигин миңдеген адамдар «байкашканы» 

менен буга ишенбешин, ал эми кварктарды 

азыр дагы, келечекте дагы эркин абалда та-

буу мүмкүн эмес болсо да, алар бар экенди-

гине ынанымдуу ишенүүнү адамдар түшү-

нүш үчүн аракет жасаш керек», - деп белги-

леген. XX кылымда окумуштуулардын тас-

тыктоолору боюнча Н. Лобачевскийдин ев-

клиддик эмес деп аталып калган геометрия-

сы А. Эйнштейндин салыштырмалуулуктун 

атайын теориясында колдонулду, ал эми 

Г.Римандын жаңы геометриясы жалпы тео-

риясы үчүн пайдубалы болуп саналат. Мей-

киндик менен убакыттын өз ара байланышы 

евклиддик эмес геометрияга түздөн-түз кат-

нашы бар экендиги айкындалды. Ошондук-

тан адамдын алдында дүйнө улуу Евклиддин 

геометриясындай ошончо «жалпак» жана 

«түз сызыктуу» болбой элестетилип калды. 

2. Мектептеги табигый-математикалык 

предметтердин циклында изилдөөчүлүк ма-

милени колдонуу талабы кийнки мезгилде 

коюлуп жатат. Мамлекттик стандартка ыла-

йык мугалимдин милдети – бул окуучуну 

анын жеке билим алуучу траекториясында 

коштоп, өз алдынчалыгын өнүктүрүүгө жар-

дам берүү болуп саналат. Муну азыр чет тил-

ден «тьютор», же «фасилитатор» деп атап 
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жатышат. Эми математиканын мисалында 

карайлы. Эмдигиге чейин окуучунун мате-

матикалык жөндөмдүүлүгү эмне деген бир-

диктүү аныктама жок. Биздин пикир боюнча 

бир жагынан кадимки «мектептик» жөндөм 

математикалык билимди өздөштүрүп анан 

колдонууга билүү, экинчиси – чыгармачыл 

математикалык жөндөм оригиналдуу жана 

баалуу продуктуну өз алдынча жаратып ку-

руу менен байланышкан болот. 

Ошондуктан белгилүү методисттердин 

пикири боюнча окуучуларды даяр материал-

ды жаттоо менен чектелбеш керек да өзү 

үчүн математикалык чындыкты «ачышы» за-

рыл (бул эмпирикалык этап), тажрыйбалык 

жол менен табылган математикалык маалы-

матты логикалык уюштуруу (бул логикалык 

этап), андан кийин теорияны ар кылдуу кон-

креттүү кырдаалдарда колдонуу (практика-

лык этап). Ошентип окуучу таанып-билүүгө 

өзүнүн жолун өзү үчүн «ачылыштардан» 

баштайт, андан кийин структуралап теория-

ны колдонуп ага коюлган маселелерди чы-

гарыш керек. 

Физикалык материалда көп кырдуу түшү-

нүктөрдү чаташтырбай таанып-билүүнүн 

илимий циклын окуучу-студенттер өздөш-

түрүү зарыл. Циклдын биринчи элементи – 

баштапкы фактылар, тажрыйбалар, кубу-

луштар, экинчиси аларды түшүндүрүүчү 

теорияны түзүү керек, үчүнчү элементи тео-

риядан натыйжаларды чыгаруу зарыл, төр-

түнчүсү – аларды эксперимент менен текше-

рүү керек. Эгер эксперименттин жыйынтыгы 

теорияга дал келбесе анда кайра тажрыйба 

жасап теорияны түздөш керек. Ошентип таа-

нып-билүү илимий цикл баштапкы тажрыйба 

менен башталып, текшерүүчү эксперимент 

менен аяктайт [1]. 

3. Орто мектептерде профилдик окутууну 

өнүктүрүү (профилдик гимназия, лицейлер, 

аларын ичинде - класстар). Өз убагында Би-

лим берүү жана илим Министрлигине п.и.д., 

профессор Э. Мамбетакуновдун сунуштоосу 

боюнча окутуунун 8-9 профилдери белгилен-

ген. Өлкөбүздө Бишкек шаарында жана об-

ластык борборлордо кээ бир гимназия менен 

лицейлерде профилдик класстар уюштурул-

ган. Бирок алардын окуу пландары жана про-

граммалары кандайдыр бир көзөмөлгө алын-

ганы менен илимий изилдөөлөрдүн жүргү-

зүлгөндүгү байкалбайт. Союз учурунда ири 

университеттердин (Москва, Ленинград, Но-

восибирск ж.б.) алдында 9-10-класстардын 

физика-математикалык мектеп-интернаттар 

уюшулган эле. Аларга бардык республика-

лардан областык, республикалык олимпиа-

далардын жеңүүчүлөр арасынан каалаганда-

рын өзүнүн университетине чакырып, даяр-

дап кабыл алышчу, аны бүтүргөндөн кийин 

аспирантурасына калтырышчу. Союз кези-

нен бери белгилүү болгон Бишкектеги № 61 

физика-математикалык профилдеги мектеп-

тин (жетекчиси Е. Якир) бүтүрүүчүлөрү кө-

бүнесе физика-математикалык, бир канчасы 

инженердик-техникалык, ал эми азыр басым-

дуу көпчүлүгү информатикалык адистиктер-

ге престиждүү университеттерге өтүшөт 

(жыл сайын 100%ти).  

 Жыйынтыктап айтканда табигый-илимий 

жана математикалык циклындагы илимдер-

дин негиздерин жалпы орто билим берүүчү 

мектепте окутуу үч деңгээлде түптөлүшү за-

рыл: элементардык, базалык жана профил-

дик. Элементардык деңгээлде баштапкы маа-

лыматтар менен таанышуу иретинде берүүнү 

божомолдойт. Базалык деңгээлде билим бе-

рүүнүн стандартынын талаптарына ылайык 

предметтин пайдубалдуу маңызын билип тү-

шүнүүнү талаптайт. Профилдик деңгээлде 

үйрөнүлүп жаткан предметте анализ менен 

синтезди жүргүзүүдөн тышкары мазмунун 

терең өздөштүрүп, окуучулардын баа берүү 

жөндөмдүүлүгүн камсыздаш керек. Бул дең-

гээлде мектептин бүтүрүүчүсү тандап алган 

кесиптик ишмердүүлүктө келечекте үзүрлүү 

эмгектенүүгө умтулуу деңгээли болуп эсеп-

телет [5,6]. 
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Физика илими элементардык бөлүкчөлөр-

дөн баштап Ааламдын пайдубалдуу түзүмдө-

рүн изилдегендиктен, азыркы убакта ал 

микро-, макро- жана Мегадүйнөнүн жалпы 

илимдүү сүрөттөлүшүнүн башкы идеяларын 

калыптоого талаптанат. XX кылымдын орто-

сунда синергетиканын, Ааламдын стацио-

нардуу эмес теориянын жана эволюциянын 

теориясынын негизинде универсалдуу эво-

люционизмдин базасында дүйнөнүн илимий 

түзүлүшүн курууга аракеттер болууда [2]. 

Табиятты заманбап түшүнүүдө кылдардын 

(струны) теориясын түзүүдө физиктердин 

чоң үмүттөрү бар. Анын жетишкендиктери 

мейкиндиктин, убакыттын жана материянын 

(анын ичинде жаңы түрлөрүн) маңызын те-

рең түшүнүүгө алып келет. 

4. Маалыматтык-компьютердик жана 

мультимедиа технологияларды колдонуу-

нун оптималдуу шарттарын жана методика-

сын иштеп чыгуу үчүн изилдөөлөрдү жүргү-

зүү зарыл. Окуучуларга дүйнөнүн табигый-

илимий сүрөттөлүшүн калыптандыруу мак-

сатында мектепте табигый предметтердин 

мугалимдери менен бирдиктүү байланыш-

тарды түзүп интерактивдүү окутуунун усул-

дарын (проектилөө усулу, инновациялык ык-

малар, дидактикалык оюндар, интерактивдүү 

такта ж.б.) илимий негизде иштеп чыгып 

окутуу процесстин практикасына ишке ашы-

руу зарыл. 

Кийинки убакта физика жаратылышта 

адамдын бар болгонун эске алууга умтулуп 

жатат. XX кылымдын башында Нобель сый-

лыгынын лауреаты Н. Бор «Келечектеги фи-

зика илими аң-сезимди камтышы керек» - 

деп белгилеген. Кибернетиканын атасы 

Н.Винердин ою боюнча: «Биз өзүбүздүн 

айланабызды ушундай радикалдуу өзгөрт-

түк, ошондуктан бул жаңы айланада жашоо 

үчүн эми өзүбүздү өзгөртүүгө милдеттүү-

бүз». Ааламдын эволюциясын, тең салмак-

туу эмес процесстердин, кылдардын теория-

ларын жана дүйнөдө адамдын бар экендигин 

мыйзамдаштырган, анын таанып-билүү жана 

аракеттенүү жөндөмдүүлүгү менен антроп-

тук принциптин ачылыштары илимди адам-

дык ченөө аркылуу дүйнөнүн илимий сүрөт-

төлүшүнө даана кирди. 

Ошентип окуучулар менен студенттердин 

көңүлүн адам менен космостун бирдиктүү-

лүгүнө бурушубуз зарыл. Ал үчүн толерант-

туулукка жана маданияттардын диалогуна 

негизделген ой жүгүртүүнүн жаңы түрүн 

(тибин) калыптандыруу – бул дүйнөнүн или-

мий сүрөттөлүшүн мындан ары өнүктүрөт. 
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