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Макалада физикалык эмес адистиктин студенттерине 

физикалык билимдерди окутуунун системасы баяндалды. 

Физиканын илимий потенциалынын маанисине көӊүл бурулду. 

Физиканы окутуунун универсалдык түзүмүн уюштуруу жана 

анын негизги компоненттерин иштеп чыгууга аракет жасал-

ды. Мектептин чоӊ маанилүү милдети – бул заманбап илим-

дин өнүгүү тенденциялары менен окуучуларды тааныштыруу 
болуп саналат. Кийинки керектүү милдети – жансыз жана 

жандуу табияттын касиеттеринин бирдиктүүлүк жана көп 

түрдүүлүгүн кошуп окуучулардын аӊ-сезиминде дүйнөнүн 

жалпы илимий сүрөттөлүшүн түзүү болуп эсептелет. Мын-

да биологиялык, химиялык, астрономиялык материалды тар-

туу түшүнүк менен закондорду конкреттештирүү, кеӊейтүү 

жана өнүктүрүү үчүн баалуу болуп, жандуу менен жансыз 

жаратылыштын кубулуштарын үйрөнүүдө алардын ролдору 
ачылып берилет. Бир эле түшүнүктү ар кайсыл дисциплинада 

ар кандай трактовкалардын учурлары окуучулардын аӊ-сези-

минде пайда болтурбагандай кылып, мугалим алдын ала иш-

чараларды жүргүзүшү зарыл.  

Негизги сөздөр: физика, адистиктер, окутуу, универсал-

дык түзүм, билим берүү, билим деӊгээли, системасы, инте-

грацияланган дисциплиналар. 

В статье описана система преподавания физических 

знаний студентам нефизических специальностей. Уделено 

внимание значению научного потенциала физики. Предприня-

та попытка организации универсальной структуры препода-

вания физики с разработкой ее основных компонентов. Важ-

ной задачей школы является ознакомление учащихся с тенден-

циями развития современной науки. Следующая необходимая 

задача-создать в сознании учащихся общенаучный образ ми-
ра, включающий в себя единство и многообразие свойств не-

живой и живой природы. При этом привлечение биологиче-

ского, химического, астрономического материала станови-

тся ценным для конкретизации, совершенствования и разви-

тия понятий и законов, раскрывая их роль в изучении явлений 

живой и неживой природы. Учитель должен заранее провес-

ти мероприятия, чтобы одна и та же концепция не развива-

лась в сознании учеников, когда в разных дисциплинах возни-
кают разные трактовки. 

Ключевые слова: физика, специальности, обучение, уни-

версальная структура, образование, уровень знаний, система, 

интегрированные дисциплины. 

The article describes system of teaching physical knowledge 

to students of non-physical specialties is described. Attention is 

paid to the importance of the scientific potential of physics. An at-

tempt is made to organize a universal structure of teaching physics 
with the development of its main components. An important task of 

the school is to familiarize students with the trends in the develop-

ment of modern science. The next necessary task is to create in the 

minds of students a general scientific image of the world, including 

the unity and diversity of the properties of inanimate and living na-

ture. At the same time, the involvement of biological, chemical, as-

tronomical material becomes valuable for the concretization, im-

provement and development of concepts and laws, revealing their 

role in the study of phenomena of living and inanimate nature. The 

teacher should take measures in advance so that the same concept 
does not develop in the minds of students when different interpreta-

tions arise in different disciplines. 

Key words: physics, non-physical specialties, universal lear-

ning structure, multilevel education system, integrative disciplines. 

Заманбап жогорку билим берүүнүн табигый 

илимий түзүүчүсү ажырагыс бөлүгү болуп саналат, 

себеби ал болочок адистердин кесиптик багыттуулу-

гуна көз карандысыз илимий дүйнө таанымдарын ка-

лыптандырууга көмөктөшөт. Коомдун азыркы өнү-

гүүсү инновациялык окутууну талап кылат, анткени 

ал бүтүрүүчүлөрдүн келечекти долбоорлук детерми-

нациялоого жөндөмдүктү, ошол келечекке аӊдоо 

жана кесипкөйлүк менен таасир этүүгө мүмкүндүктү 

калыптандырат. 

Бирок учурдагы жогорку педагогикалык билим 

берүүнүн системасында табигый илимий дисципли-

наларды окутуунун деӊгээлинин натыйжалуулугун 

жогорулатпаган бир нече кемчиликтер орун алууда. 

Алардын негизгилерин атап өтөлү: 

 ЖОЖдогу бир катар дисциплиналардын маз-

муну табигый илимдердин жаӊы деӊгээлин чагыл-

дырбайт; 

 табигый илимий окуу дисциплиналардын маз-

мундарынын обочолонгондугу (вертикалдык жана 

горизонталдык дискреттүүлүгү); 

 окутуу процессинде билим берүүнүн репро-

дуктивдүү формалардын дагы эле үстөмдүк кылуусу; 

 окутуучулардын инновациялык дидактикалык 
жана техникалык камсыздоону жетишсиз колдонуу-

лары; 

 университеттердин физикалык эмес ар түрдүү 
адистиктеринде физика курсун түзүү үчүн теориялык 

негиздерин жана усулдук ыкмалардын жетиштүү 

иштелип чыкпагандыгы. 

Ал эми физика жаратылыштын кубулуштары ме-

нен процесстердин жөнөкөй жана ошондой эле жалпы 
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мыйзам ченемдүүлүктөрүн, материянын түзүмдүк 

формаларынын касиеттери жана түзүлүшү, анын 

кыймыл закондорун изилдөөчү илими болуп саналат. 

Физиканын түшүнүктөрү жана закондору бардык 

табият тануучу илимдердин негизинде болушат. 

Физика так илимдерге кошулат жана кубулуштардын 

мыйзам ченемдүүлүктөрүн сан жагынан изилдейт, 

жаратылыш жөнүндө биздин көз караштарды өзгөр-

түп өнүгүп жаткан илим болуп эсептелет. 

Окумуштуу-физиктер биологиялык, химиялык, 

астрономиялык кубулуштардын өз ара байланышта-

ры баш ийген физикалык процесстер менен кубу-

луштардын мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдешет 

[1]. Физиканын зор маанилүү ролунда үч негизги тү-

зүүчүлөрүн белгилейли. 

1. Физика илими адамзат үчүн айланадагы дүй-

нө жана Аалам жөнүндө зор маанилүү булагы болуп 

эсептелет. 

2. Физика адамдын мүмкүнчүлүктөрүн үзгүл-

түксүз кеӊейтип жана улам-улам көбөйтүп, илимий-

техникалык прогресстин жолу боюнча анын ише-

нимдүү илгери жүрүүсүн камсыздайт. 

3. Физика инсандын руханий байлыгынын өнү-

гүүсүнө олуттуу салым кошуп, дүйнөтаанымын ка-

лыптандырат, маданият баалуулуктардын шкаласын-

да боолголонууга үйрөтөт.  

Ошондуктан физиканын илимий техникалык 

жана гуманитардык потенциалдары жөнүндө сөз 

кылсак, бул түзүүчүлөр дайыма бар болгон. Ал эми 

ΧΧ кылымда булар даана ачык жана басымдуу кө-

рүнгөндүктөн, азыр анын айрыкча ролу аныкталды 

[2]. Физика илими табияттын кубулуштарынын пай-

дубалдуу мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдегендик-

тен, бул жагдай табигый илимдердин бардык цик-

линде жетектөөчү ролду аткарат. Мунун эӊ ишеним-

дүү мисалдарынын бири – бул физиканын башка 

табигый илимдердин кошулган жеринде жаӊы или-

мий дисциплиналардын пайда болушу, мисалы физи-

калык география, физикалык химия, математикалык 

физика, астрофизика. Тирүү организмдерге физика-

лык факторлордун таасирин изилдеген биофизика 

пайда болуп, өнүгүп жатат. Ал эми азыр биофизика-

дан өз алдынча багыттар бөлүнүп чыкты – биоэнер-

гетика, бионика, радиобиология ж.б. 

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдөн өндүрүш практи-

каны жана күнүмдүк турмушту тез каптаган жаӊы 

идеяларды кабыл алуу үчүн орто мектепте эле фун-

даментти куруу зарылдыгы келип чыгууда. Мектеп-

тин чоӊ маанилүү милдети – бул заманбап илимдин 

өнүгүү тенденциялары менен окуучуларды тааныш-

тыруу болуп саналат. Кийинки керектүү милдети – 

жансыз жана жандуу табияттын касиеттеринин бир-

диктүүлүк жана көп түрдүүлүгүн кошуп окуучулар-

дын аӊ-сезиминде дүйнөнүн жалпы илимий сүрөттө-

лүшүн түзүү болуп эсептелет. 

Физика боюнча окуу процессинде табигый или-

мий предметтер менен байланыштарды жүзөгө ашы-

руу бир катар илимий түшүнүктөрдү (кыймыл, зат, 

масса, күч, температура, энергия, жарык ж.б.), закон-

дорду (массанын, кыймыл санынын, импульстун мо-

ментинин, энергиянын сакталуу жана айлануу, бүт-

күл дүйнөлүк тартылуу, Авогадронун, термодинами-

канын биринчи жана экинчи, электромагниттик ин-

дукциянын, Ампердин, фотоэффектинин ж.б.) ка-

лыптандырууда чоӊ ролду аткарат [3]. Табигый или-

мий дисциплиналардын циклында бул түшүнүктөр 

жана закондор активдүү пайдаланууда болгону ме-

нен аларды калыптандырууда ар кайсы предметтер-

дин ролу бирдей эмес. Буларды максаттуу багыттал-

ган калыптоо физика курсунда гана ишке ашырылат. 

Мында биологиялык, химиялык, астрономиялык ма-

териалды тартуу түшүнүк менен закондорду кон-

креттештирүү, кеӊейтүү жана өнүктүрүү үчүн баалуу 

болуп, жандуу менен жансыз жаратылыштын кубу-

луштарын үйрөнүүдө алардын ролдору ачылып бери-

лет. Бир эле түшүнүктү (же законду) ар кайсыл дис-

циплинада ар кандай трактовкалардын учурлары 

окуучулардын аӊ-сезиминде пайда болтурбагандай 

кылып, мугалим алдын ала иш-чараларды жүргүзү-

шү зарыл. 

Каралып жаткан тема боюнча макаланын ба-

шында ЖОЖдордогу көрсөтүлгөн кемчиликтерди 

жоюу максатында физикалык билимдерди эки деӊ-

гээлдүү системанын шартында берүүгө токтолобуз. 

Бул системанын негизин бакалавриатта бардык таби-

гый-илимий факультеттерде окутулган физиканын 

жалпы курсу түзөт. Экинчи жогорку баскычта (ма-

гистратура) негизги мүнөздөмөсү «Физика» дисцип-

линасынан тышкары атайын дисциплиналар уланма-

луулук касиетине ээ болгон физикалык циклдын 

башка дисциплиналары дагы окулат. Алардын баары 

табигый-илимий билим берүүнүн бирдиктүү үзгүл-

түксүз системанын компоненттери болуп калышы 

тийиш. Ошондуктан интеграциялык байланыштар-

дын бардык түрлөрүн: ички предметтик, предметтер 

аралык жана циклдык аралыктагыларды түзүү менен 

айкалыштырууну камтыган билим берүү процесстин 

компоненталарынын системалык синхрондоштуруу-

ну жүзөгө ашыруу зарыл. Буларды аткарыш үчүн биз 

физикалык эмес адистиктерде окуган студенттерге 

физиканы окутууну уюштуруунун универсалдуу тү-

зүмүн ишке киргизүүгө аракеттендик. Ал төмөнкү 

элементтерди камтыйт: 1) мотивдештирүү, 2) маз-

мундуу, 3) операциялык, 4) рефлексивдүү. 

Биринчи деӊгээлде (бакалавриатта) ар бир фа-

культеттердин студенттерине физика өзүнүн про-

граммасы менен окутулуп, атайын даярдоонун кон-

креттүү дисциплинасы боюнча предметтер аралык 

байланыштар жүзөгө ашырылат. Бул структуранын 

алкагында окутуунун мүнөздүү өзгөчөлүгү-дисцип-
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линалардын программаларында инварианттуу жана 

вариативдүү түзүүчүлөрү бар болушунун зарылдыгы 

эсептелет. Анын үстүнө вариативдүү түзүүчүсү мил-

деттүү элементи болуп саналып, лекциялык мате-

риалга кошулат жана «Физика» менен атайын даяр-

доо дисциплиналардын предметтер аралык байла-

нышты орнотууга кызмат аткарат. Төмөндө бакалав-

риаттагы универсалдуу түзүмдүн элементтерин ка-

райбыз. 

1. Мотивдештирүү элементи. Студенттерде 

физиканы үйрөнүүгө мотивдештирүүнү түзүү үчүн 

окутуу процессинин бардык түрлөрүндө програм-

манын мазмунундагы вариативдүү компонентасын 

системалуу түрдө пайдалануу көмөктөшөт. 

2. Мазмундуу элементи. Физиканы окутуунун 

биринчи деӊгээлинде табигый-илимий атайын дис-

циплиналар менен эле предметтер аралык байланыш-

тарды гана түзүү мүмкүн болот. Бул байланыштар 

убакыттык белги боюнча коштоочу жана алдын ала 

алуучулары болушу мүмкүн. 

Бул этаптагы негизги максаттар төмөнкүлөр: 

– курстардын мазмуну менен иштөөнүн керек-

түү билгичтиктердин кээ бирлерин калыптандыруу 

(физиканын закондору менен биологиялык, химия-

лык ж.б. системалардагы кубулуштардын ортосун-

дагы дал келүүнү орнотуу, бул закондорду сапаттык 

түшүндүрүү жана жөнөкөй сандык катнаштарды 

түзүү үчүн пайдалануу); 

– бардык табигый-илимий дисциплиналардын 

жалпылыгын көрсөтүү, мисалы изилдөө усулдарын-

да. 

3. Операциялык элементи. Студенттерге кай 

бир функционалдык билгичтиктерди (лаборатория-

лык жабдыктар менен иштөө, мультимедиялык ку-

ралдарды колдонуу ж.б.) калыптандыруу зарылдыгы. 

4. Рефлексиялык элементи. Бардык окуу уба-

кыттын практика жүзүндө дээрлик жарымы студент-

тердин өз алдынча иштерине арналгандыктан, аны 

натыйжалуу уюштуруусу зарыл, башкача айтканда 

алардын аудиториялык жана өз алдынча ишмердигин 

уюштуруу билгичтиктерин калыптандыруу керек. 

Бул этапта негизинен репродуктивдүү менен репро-

дуктивдүү-алгоритмдик жана кээде билим берүүнүн 

эвристикалык ыкмалары колдонушу мүмкүн. 

Магистратурада (экинчи дэӊгээл) окутууда ин-

теграцияланган мүнөздөгү жана физикалык багыт-

туулуктагы дисциплиналарды окутуу пландашты-

рылган. Алардын мазмунунда жалпы физика курсун-

да дагы, ошондой эле атайын даярдоо дисциплина-

лардан алынган билимдер пайдаланышы зарыл бо-

лот. Экинчи деӊгээлде ар кайсыл базалык жогорку 

билимдерге ээ болгон магистранттар (химиялык, 

биологиялык, географиялык ж.б. факультеттердин 

бүтүрүүчүлөрү болушу мүмкүн) менен окутуу про-

цесси уюштурулгандыктан атайын даярдоонун дис-

циплиналардын тизмеги да ар кандай болот. 

1. Мотивдештирү элементи. Мектепте, орто 

жана жогорку окуу жайында окутуу процессинде 

предметтер аралык байланыштарды өз алдынча ишке 

ашырууга жана табигый-илимий дисциплиналарды 

интеграциялоого магистранттарда мотивдештирүүнү 

түзүү.  

2. Мазмундуу элементи. Баардык адистиктерге 

физика жалпы дисциплинасы болгондуктан бул деӊ-

гээлде интеграцияланган курстарды түзүлөт. 

Бул этапта негизги максаттар төмөнкүлөр болот: 

– дисциплиналардын мазмуну менен иштөөдө 

предметтер аралык байланыштарды өз алдынча ор-

нотууга билгичтиктерди калыптандыруу; 

– жаратылыштык кубулуштарды сүрөттөө, ар 

түрдүү табияттагы кубулуштардын жалпысын ай-

кындоо билгичтигин, сапаттуу жана сандуу мыйзам-

ченемдүүлүктөрдү белгилөө билгичтиктерди калып-

тандыруу; 

– баардык табигый-илимий дисциплиналардын 

жалпылыгын көрсөтүү. 

3. Операциялык элементи. Мектепте орто жа-

на ЖОЖдордо предметтер аралык байланыштарды 

жүзөгө ашыруу үчүн методикалык материалдарды өз 

алдынча жаратууга магистранттардын кээ бир бил-

гичтиктерин калыптандыруу. 

4. Рефлексиялык элементи. Төмөнкү билгич-

тиктерди калыптандыруу: өзүнүн аудиториялык ме-

нен өз алдынча ишмердүүлүктөрүн уюштуруу жана 

аткаруу, өзү билим алуу ишмердигин пландаштыруу 

жана жүргүзүү, өзүнүн окуу, окуу-изилдөөчүлүк иш-

терин баалоо жана коррекциялоо. 

Бул этапта ишмердүүлүктүн репродуктивдик 

түрлөрүнөн жогорку деӊгээлдерине – эвристикалык 

жана чыгармачыл ишмердикке өтүүнү ишке ашыруу 

зарыл болот. 

Ошентип физикалык дисциплиналарды окутуу-

нун универсалдуу түзүмүн эки деӊгээлде: биринчиси 

- бакалавриатта, экинчиси - магистратурада ишке 

киргизүү керек [5]. 

Окутулуучу дисциплиналардын программала-

рына азыркы табият таануу үчүн актуалдуу болгон 

системалар теориясынын, синергетиканын пробле-

малары; окутуунун заманбап технологияларында 

ишмердүүлүктүк, компетенттүүлүк, маалыматтык, 

акмеологиялык ж.б. мамилелери; антропологиялык, 

гуманистик, маданият таанучулук ж.б. парадигма-

ларды эске алуу менен түзүү зарыл [6,7]. 

Кийинки иш-чараларды өткөрүү ЖОЖдо оку-

туунун акыркы этабында (магистратурада) гана мүм-

күн болот, анткени илимдердин негиздери менен 

студенттер бакалавриаттын мезгилинде таанышыш-

кан. 
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Курстун структурасында физика боюнча билим-

дер өзөктүү болгондуктан, ар кайсыл табигый илим-

дүү факультеттердин бүтүрүүчүлөрүнөанча чоӊ эмес 

вариацияларга жол берсе болот. Мындай негизде 

дисциплинанын ядросу түзүлөт, мурда өздөштүрүл-

гөн билимдерди тереӊдетүү жана жаӊылары менен 

толуктоо жолу менен өнүктүрүлөт. Андан кийин 

баардык табигый-илимдүү дисциплиналар үчүн түй-

үндүү болгон (трансдисциплиналуу) материал бери-

лет. 

Буларды «Маалыматты кабыл алуу жана берүү-

нүн физикалык негиздери» дисциплинанын миса-

лында карайлы. Программанын структурасында ки-

ришүү бөлүмүндө жалпы маселелерди: түзүлүштөр-

гө, алардын иштөөсүнүн физикалык принциптерине, 

компьютерлердин техникалык мүнөздөмөлөрүнө ар-

налат. Бул дисциплинанын максаты – маалымат де-

ген эмне, ал кантип алынат жана берилет, кайсы бир-

диктер менен өлчөнөт, учурдагы маалыматты берүү-

нүн теориялык негиздерин тааныштыруу болуп сана-

лат. Андан кийин бардык табигый-илимий адистик-

терге бирдей маанилүү материалдар каралат. Бул 

курс азыркы табият таануунун энчи болуп калаарын 

көрсөтүү мүмкүндүгүн иллюстрациялоого (Л.Берта-

ланфинин системалардын теориясы болгондой) жол 

ачат. Бул идея ушунча өндүрүмдүү болуп калгандык-

тан, жалпысынан илиде активдүү пайдаланууда. Био-

физикадан дагы бир курсту кыскача мүнөздөмөсү 

менен бериш керек. 

Аталган жана башка интегративдик дисципли-

наларды студенттердин адистигине даярдоодо колдо-

нуунун эффективдүүлүгү окутуунун бардык форма-

ларын оптималдуу айкалыштыруу менен негиздел-

ген. Аларды синхрондоштуруу репродуктивдүү оку-

туунун формаларынан чыгармачыл ыкмаларды кол-

донууга өтүүгө мүмкүндүк түзөт. Бирок буларга же-

түүгө заманбап дидактикалык каражаттарды (муль-

тимедиа технологиялар) пайдалануу зарыл болгону 

менен, тилекке каршы алар дайыма эмес толук кан-

дуу колдонулат. Мындан тышкары студенттердин өз 

алдынча ишмердигин маанилүүлүгүн эске алганда, 

окутуунун жаӊы формаларын иштеп чыгуу керек. 

Бул формалар магистранттарды натыйжалуу тьютор-

дук колдоонун түрлөрүн жаратууга багытталышы за-

рыл.  
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