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Болочок физика мугалимин даярдоодо ага класстан 

тышкаркы физика сабагы боюнча иштердин аткара алуучу 

адистик компетенциясын калыптандыруу негизги максат-

тардын бири. Бул максатты ишке ашырууда компаративдик, 
анализ жана синтездөө методдору менен бирге дидактика-

лык жана диалектикалык таанып билүүдөгү негизги принцип-

терин колдондук. Илимий изилдөөнүн методологиялык негиз-

дери бүткүл илим тармагына анын ичинде педагогика илими-

не да тиешелүү жалпылыктан турат жана керектүү функ-

цияларды аткарат. Ошол учурда бул тармакта принципте 

формалар, жөндөмдүүлүктөр жана илим изилдөөнүн эреже-
лери, илимий жаңылыктарды ачууда ой жүгүртүүнүн маани 

маңызы каралат. Илим изилдөөнүн методологиялык негизин, 

анын үч деңгээли б.а. фундаменталдык (философиялык) жал-

пы илимдер жана техникалык денгээлдери түзөөрүн эске 

алып, ар бир илимий-изилдөө комплекстүү, системалык жана 

салыштырмалуу (компаративдик) жагдайда каралуусу абзел. 

Негизги сөздөр: физика сабагы, болочок мугалим, окуучу, 

адистик методология, педагогикалык технология, структура, 
логика, дидактика, диалектика. 

Современные достижения в области физики являются 

частью педагогической технологии, позволяющие проводить 

внеклассное обучение по этой науке, и, так как особенно удо-

бен для обучения самостоятельно, в командах или в группах, 

является актуальной проблемой современного времени. Одна 

из основных целей подготовки будущего учителя физики – раз-

витие профессиональных компетенций, которые позволят 
ему работать по внеклассной физике. Для достижения этой 

цели мы использовали вместе с компаративными, аналитиче-

скими и синтезирующими методами основные принципы ди-

дактики и познания диалектики. Методологическая основа 

научного исследования является общей для всех дисциплин, в 

том числе и для педагогики, и выполняет необходимые функ-

ции. При этом в этой области в принципе рассматриваются 
формы, возможности и правила научного исследования, зна-

чение мышления в открытии научных открытий. Методоло-

гическая основа научного исследования, его три уровня, т.е. 

Учитывая, что фундаментальный (философский) составля-

ют общенаучный и технический уровни, каждое исследование 

следует рассматривать в комплексном, систематическом и 

сравнительном (сопоставительном) контексте. 

Ключевые слова: предмет физики, будущий учитель, 
ученик, специализированная методология, педагогические 

технологии, структура, логика, дидактика, диалектика. 

Modern achievements in the field of physics are part of the 

pedagogical technology that allows extracurricular education in 

this science. Since it is especially convenient for teaching indepen-

dently, in teams or groups, it is an urgent problem of modern time. 
One of the main goals of training a future physics teacher is the 

development of professional competencies that will allow him to 

work in extracurricular physics. To achieve this goal, we used, to-

gether with comparative, analytical and synthesizing methods, the 

basic principles of didactics and dialectic cognition. The methodo-

logical basis of scientific research is common to all disciplines, in-

cluding pedagogy, and performs the necessary functions. At the 
same time, in this area, in principle, the forms, possibilities and 

rules of scientific research, the significance of thinking in the dis-

covery of scientific discoveries are considered. The methodological 

basis of scientific research, its three levels, i.e. Considering that 

the fundamental (philosophical) level is made up of general scien-

tific and technical levels, each study should be considered in a 

comprehensive, systematic and comparative (comparative) context. 

Key words: subject of physics, future teacher, student, spe-
cialized methodology, pedagogical technologies, structure, logic, 

didactics, dialectics. 

Болочок мугалимдерди кесипке компетенттүү 

кылып даярдоо негизги көйгөй болуп саналат. Бул 

максатты ишке ашыруу б.а. болочок мугалимин, эки 

түрдүү багытта даярдоо менен шартталат. Биринчи 

бөлүгү бул болочок физик мугалимди теориялык 

жактан даярдоо,ал эми экинчиси практикалык ыкма-

усулдарды, колдоно билүүгө даярдоо болот. Биз бул 

макалада болочок мугалимдин жалпы кесиптик ком-

петенттүүлүгүн даярдоодо жалпы теориялык жактан 

даярдоо этаптарынан баштап, бул даярдоодо болочок 

мугалимдин класстан тышкары иштерди аткарууга 

зарыл болгон кесиптик компетенциясын калыптан-

дыруунун методологиялык негиздеринин маани-ма-

ңызын анализдөөнү, негиздөөнү туура көрдүк.  

Физика боюнча класстан тышкары аткарылуучу 

иштердин түрлөрү жана ар кандай формасы инте-

гралдык жалпылык түрүндө берилген [1,2,3]. Класс-

тан тышкары аткарылуучу иштердин көпчүлүгү 

окуучулардын тарбиялык жана өз алдынча билим 
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алуусуна [4] арналып, класстан тышкары жана мек-

тептеги окуу процесстери менен өз ара байланышта-

ры каралган [5,6]. Физика сабагы боюнча класстан 

тышкары иштерди аткарууда окуучунун окуу-таанып 

билүү компетенциясын жана болочок физик муга-

лимдин адистик компетенциясын [7] жана болочок 

физик мугалимдин адистик компетенциясын калып-

тандырууга арналган илимий макалалар [8] кезде-

шет. Ал эми болочок мугалимдерди даярдоодо алар-

дын адистик компетенциясын калыптандырууга 

азыркы мезгилдин педагогикасынын методология-

лык негиздерине [9] жана жалпы эле илимий изил-

дөөлөрүнүн методологиялык негиздерине [10] таян-

ган илимий эмгектер аз.  

Класстан тышкаркы иш негизинен группа, инди-

видуалдык, же коллективдик формада өтүүчү педаго-

гикалык система. 

Анын үч мүнөздүү белгиси:  

1. Окуучунун эркин тандоосу. 

2. Окуучунун өздүк активдүүлүгү.  

3. Окуучунун өз алдынча билим алуусу болот. 

Физика боюнча класстан тышкаркы ишти атка-

рууда болочок мугалим төмөнкү актуалдуу пробле-

маларды чече жана түшүнө билиши керек: 

1. Физика боюнча класстан тышкаркы ишти ат-

каруунун, теориялык негиздери. 

2. Физика боюнча класстан тышкары ишти атка-

руунун практикалык сунуштары.  

Биринчи проблеманы түшүнүү жана чече билүү-

дө болочок физика мугалими төмөнкү концепциуал-

дык билим денгээлине ээ болушу зарыл. Аларды не-

гизинен беш тармакка бөлүп кароого болот.  

Класстан сырткары иштерди компетенттүү атка-

руу үчүн болочок физик мугалими анын структура-

лык-логикалык бөлүктөрүн, түзүүчүлөрүн так билип, 

ар бир блогу боюнча теориялык жана практикалык 

бөлүктөрүнө тиешелүү билимге, жөндөмдүүлүккө 

жана аткара алуучулукка б.а. адистик компетенцияга 

ээ болушу зарыл. Бул логикалык-структуралык түзү-

лүштү блок-схемалык түрдө берсек түшүнүктүү бо-

лот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-cүрөт. Класстан тышкары иштердин структуралык-логикалык блок схемасы. 

Физика боюнча класстан 

 тышкаркы иштер 

Физика боюнча класстан тышкаркы 

иштердин теориялык негиздери 

Физика боюнча класстан тышкаркы 

иштердин практикалык сунуштары 

Физика боюнча класстан тышкаркы  

иш педагогикалык технологиянын 

формасы 

Физика боюнча класстан тышкаркы 

иштин оюн формалары  

Физика боюнча класстан тышкаркы иш 

педагогикалык система 

Физика боюнча класстан тышкаркы 

иштин факультативдик иш формасы 

Физика боюнча класстан тышкаркы 

ишти уюштуруунун принциптери  

Физика боюнча класстан тышкаркы 

иштердин комб. факультативдик 

сабактары 

Физика боюнча класстан тышкаркы 

иштин максаты жана чечүүчү 

маселелери 

Физика боюнча класстан тышкаркы 

иштерде экскурсиялар 
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Физика илиминин жетишкендиктери, адамдар-

дын жашоо практикасынын бардык чөйрөлөрүндө 

өтө кеңири колдонулушу бул илимдин билим берүү 

чөйрөсүндө ар тараптуу жана комплекстүү окутуу, 

билим берүү зарылчылыгын аныктайт. Биринчиден 

адам жашаган чөйрөсү менен тыгыз байланышты 

көрсөтсө, экинчиден бул илим адамдардын иш ара-

кети менен тыгыз байланышта болот. Класстан тыш-

каркы иштерди аткарууда физика илими боюнча би-

лим берүүнүн мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн да эске алуу 

зарыл. Аларга төмөндөгүдөй мүнөздүү белгилер ки-

рет:  

1. Окуучунун талап-кызыгуусун канагаттанды-

руу; 

2. Окуучунун өз эрки менен билим алуу түрүн 

тандоо; 

3. Класстан тышкаркы иш чарага өз алдынча-

луулук; 

4. Жалпы шартты эске алуу. 

Демек, жогорку мүнөздүү белгилер класстан 

тышкаркы билим-тарбия алуунун негизги чечилүүчү 

маселелер тобун аныктайт. Болочок физик мугалим-

дин жалпы кесиптик компетенциясын калыптанды-

руу менен класстан тышкаркы иш аракеттин, педа-

гогикалык технологиясынын жардамы менен чечүү-

чү маселелер тобуна төмөнкүлөр кирет: 

- класстан тышкаркы ишти аткарууда, окуучуга 
ылайыктуу, жагымдуу шарт түзүү аркылуу анын 

класстан тышкаркы иштерге адаптациялоо; 

- окуучуларга класстан тышкаркы шартта бери-

лүүчү илимий-тарбиялык информацияны оптимал-

даштыруу; 

- окуучунун билим жана тарбия алуу шартын 
жакшыртуу;  

- окуучунун жаш курагын, психологиялык же-

келик индивидуалдуулугун эске алуу;  

- окуучунун физиканы таанып-билүү кызыкчы-

лыгын арттыруу. 

Жогоруда көрсөтүлгөн чечүүчү маселелер тобун 

кандай педагогикалык технологиянын жардамы ме-

нен иш жүзүндө аткаруу аракетинде класстан тыш-

кары иштерди уюштуруунун негизги принциптери, 

же жоболорун колдонуу зарылдыгы түзүлөт.  

Класстан тышкары иштерди уюштуруу иш ара-

кетинин негизги принциптери төмөнкүлөр: 

1. Окуучунун жаш өзгөчөлүгүн эске алуу; 

2. Жеке жана коллектив менен иштөөлөрдү ай-

калыштыруу; 

3. Теория менен практиканы айкалыштыруу; 

4. Жеткиликтүүлүк жана көрсөтмөлүүлүк прин-

циби; 

5. Активдүү жашоо чөйрөсүнө кошулуу. 

Жогоруда көрсөтүлгөн класстан тышкары иш 

аракетти аткаруу үчүн, болочок мугалим баскычтан 

баскычка өтүү менен, кесиптик компетенцияны ка-

лыптандырууга зарыл болгон эң кеминде үч негизги 

этапты өздөштүрүп алуу зарыл экендигин көрөбүз.  

Алар: 

1. Класстан тышкаркы иш аракеттин, педаго-

гикалык технологиянын мүнөздүү белгилери; 

2. Класстан тышкаркы иш-аракеттин чечүүчү 

маселелер тобу;  

3.Класстан тышкаркы иш уюштуруу иш араке-

тинин негизги принциптери. 

Класстан тышкаркы иштерди физика предмети 

боюнча, педагогикалык технология ага тиешелүү 

методологиялык негизге таянып ишке ашырылат. Ал 

эми тиешелүү методологиялык негиздер төмөнкү би-

ри-бирин толуктаган негизги эки тармактан турат.  

Алар: 

1. Азыркы мезгилдин педагогикасынын методо-

логиялык негиздери; 

2. Жалпы илимий изилдөөлөрдүн методология-

лык негиздери. 

Азыркы мезгилдин педагогикалык системасы-

нын методологиялык негиздери теориялык жактан 

жеке инсанга (личность) багытталып өзүнүн струк-

туралык курамына герменевтикалык, жана маданий 

(аксиологиялык-баалулук) бутактарын кармайт. 

Илимий изилдөөнүн методологиялык негиздери 

бүткүл илим тармагына анын ичинде педагогика 

илимине да тиешелүү жалпылыктан турат жана ке-

ректүү функцияларды аткарат. Ошол учурда бул тар-

макта принципте формалар, жөндөмдүүлүктөр жана 

илим изилдөөнүн эрежелери, илимий жаңылыктарды 

ачууда ой жүгүртүүнүн маани маңызы каралат. Илим 

изилдөөнүн методологиялык негизин, анын үч дең-

гээли б.а. фундаменталдык (философиялык) жалпы 

илимдер жана техникалык денгээлдери түзөөрүн 

эске алып, ар бир илимий-изилдөө комплекстүү, сис-

темалык жана салыштырмалуу (компаративдик) жаг-

дайда каралуусу абзел. 

Жыйынтык: Болочок физика сабагынын муга-

лимин класстан тышкаркы иштерди аткара ала тур-

ган кесиптик компетенттүү адис катары даярдоо за-

рыл. Бул компетенцияны болочок мугалимдерге ка-

лыптандыруу үчүн төмөнкүдөй шарттардын аткары-

лышы керек.  

1. Болочок физик мугалимдин класстан тышкар-

кы иштөө компетенциясын калыптандыруу үчүн 

аларды физика илиминин теориялык негиздери бо-

юнча толук жана жетиштүү билимге ээ кылуу зарыл.  

2. Тиешелүү адистик компетенцияга ээ болуу 

класстан тышкары аткарылуучу теориялык жана 

практикалык иш аракеттин структуралык жана анын 
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логикалык бөлүктөрү, түзүүчүлөрү боюнча тиешелүү 

билимге, жөндөмгө жана аткара алуучулукка даяр 

болуу. 

3. Класстан тышкаркы билим-тарбия берүүдө,ал 

иш-аракеттердин мүнөздүү белгилерин (өзгөчөлү-

гүн) жана чечилүүчү маселер тобун, уюштуруу иш 

аракетинин принциптерин так билүү талап кылынат. 

4. Болочок физика сабагынын мугалимин компе-

тенттүү адис катары даярдоодо,азыркы мезгилдин 

педагогикасынын жана жалпы илимий изилдөөнүн 

методологиялык негиздерине таянуу ылайыктуу пе-

дагогикалык технологиялардын негизги шарты бо-

луп саналат.  

Демек, болочок физика мугалимин класстан 

тышкаркы иштерди аткарууда билим жана тарбия 

бере ала тургандай профессионалдык компетенттүү 

адисти даярдоо зарыл. 
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