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Кыргызстанда көп жылдардан бери эле билим берүү-
нүн сапатын жакшыртуу,мектептердеги окуу прог-
раммаларын заманга ылайыкташтыруу жана окуу 
процессине компьютердик технологияны киргизүү 
чоң маселе болуп келет. Адегенде “сабаттуулук” де-
ген терминдин келип чыгышы жогоркулар менен түз-
дөн түз байланыштуу. Ал грек тилинде grammate – 
окуй жана жаза билуу деген сөздөн алынган[1].  
        Инновациялык технологиялары билим берүү тар-
магында негизинен компьютердик, коммуникациал-
дык жана телекоммуникациялдык технологиялары 
болуп эсептелинет[2],[7]. Азыркы учурларда информа-
циянын өтө чоң агымдарын иштетүүгө жөндөмдүү 
болгон программалар пайда болууда. Мындай прог-
раммалардын жардамы аркылуу орто мектептердин 
окутуу процессин компьютерлештирүү, тактап айт-
канда класстарда өтүлүп жаткан табигый илим-
деринин же болбосо так илимдеринин теориялык 
жана практикалык аспектилерин өнүктүрүү жана оку-
туу методикасынын функцияларын толук автомат-
таштырууну камсыз кылуу зарыл болуп жатат[1], [6]. 
Бөлүм 1. Химия предметинин окутуу процессинде 

компьютердик технологиялар 
      Химия предметиндеги органикалык жана биохи-
миялык бөлүмдөрүндө информациялык системалар-
дын колдонулушуна, максаттарына жараша компью-
тердик технологияларын бир нече түрлөргө ажыра-
тууга болот. Алар төмөндөгөдөй: 
1. теориялык аспектилери 

i. окутуу методикасында предметтик жардам; 
ii. компьютердик программалар негизинде 

интерактивдүү жардам. 
2. практикалык аспектилери 

i. окутуу методикасында мультимедиялык жардам; 
ii. компьютердик программалар негизинде 

техникалык жардам. 
     “Акылдуу киши башканын тажрыйбасын пайда-
ланат, акылы жок өз башынан өткөрөт”[3] деген кеп 
бар. Азыр мектептерде так илимдеринде өтүлүп жат-
кан сабактардын басымдуу бөлүгү өтө татаалдашып 
бара жатат. Ошол татаал теманы окуучуларга оңой 
жолун таап, кызыктырып окутуу мугалимдин 
милдети. Окуучуга ар бир өтүлүп жаткан теманы 
кызыктуу, элестүү кылып өтүүгө, окуучунун сабакка 
болгон кызыгуусун ойготууга изденген жана 
тажрыйбасы мол мугалим ар качан окутууну сиңим-
дүү, кызыктуу кыла алат. Чыгармачылык менен иш-
теген тажрыйбалуу мугалим ар бир теманы жет-
киликтүү кабыл алгыдай кылып кызыктырып жана 

алган билимин турмушка колдоно алгыдай абалга 
жеткизип окута алат. Себеби мектеп бала үчүн тур-
муш жолуна тарбиялана турган экинчи үй болуп 
эсептелет. 
       Учурда орто мектептердеги химия сабактары 
жумасына ар сабак 45 мүнөттөн, бир-эки сабак 
өтүлүп жатат. Эне тилибиз сыяктуу эле, химия пред-
метини да өзүнүн тилинде жеткиликтүү өтүү керек. 
10-11-класстын окуу программасында химия сабагы 
негизинен органикалык, биохимиялык жана терең-
детилген неорганикалык бөлүмдөргө бөлүнүп өтү-
лөт. Компьютердик программалар бардык тармактар-
да болгондой эле, химия предметинин органикалык 
жана биохимиялык бөлүмдөрүнүн окутуу методика-
сында предметтик жана интерактивдүү жардам бе-
рүүчү мүмкүнчүлүктөрү менен чоң кызмат кыла 
алат. 
       Негизинен окутуу процессин компьютерлеш-
тирүү, толук айтканда жаңы технологиянын илими 
“computational chemistry & quantum chemistry” – 
компьютердик химия предметинин өнүгүп келе жат-
кан тармагы болуп эсептелет. Табигый илимдеринин 
эн кызыктуу тармагы бул табияттагы химиялык жана 
биологиялык заттардын молекулярдык активдүүлүгү 
жана структуралык – фармакологиялык системала-
рын изилдөө болот[4]. 

Бөлүм 2. Компьютердик химия. 
     Компьютердик химия органикалык жана биохи-
миялык бөлүмдөрүнүн теориялык аспектилерине 
төмөндөгү педагогикалык максаттарга жол ачат: 

i. окутуу методикасында предметтик жардам; 
ii.  компьютердик программалар негизинде интер-

активдүү жардам. 
      Компьютердик окуу программаларына тиешелүү 
негизги информацияларды берүүчү предметтик & 
интерактивдүү жардам системасынын эки түрүн бө-
лүп көрсөтүүгө болот: 
1. “3D Organic Chemistry” – структуралык органи-

калык химия[5] 
1.1. органикалык заттардын номенклатурасы 
1.2. органикалык бирикмелердин структурасы – 

стереохимия 
1.3. химиялык реакциялардын органикалык 

механизмалары 
2. “MIT Openware courses” – электрондук химия[6] 

2.1. электрондук библиотекалар 
2.2. демонстрациялык окутуучу программалар 
2.3. органикалык жана биохимиялык реакциялык 

механизмдери 
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      Аталган компьютердик органикалык жана биохи-
миялык процесстерде окуучунун сабакка болгон кы-
зыгуусуна жана мугалимдин ишмердүүлүгүнө  масса-
лык түрдө жардам бере алат.  
      Ал эми окутуу методикасында компьютердик хи-
мия тармагынын теориялык аспектилерин практика 
менен айкалыштырып өтүү, окутуу методикасынын 
эң керектүү принциптеринен болот. Мисалы, орга-
никалык жана биохимиялык сабактарында, окуучу 
жалан эле теориялык эсеп чыгаруу же формулаларды 
жаттоо менен чектелбестен, табияттагы болуп жаткан 
окуялар менен тыгыз байланыштырып өтүү керек. 
Себеби англиялыктардын “Уктум – унутуп калдым, 
көрдүм – эсимде калды”[2],[7] деген кеп бар.  
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