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Бул макалада химия предметин экологиялаштыруу 
менен окуучулардын экологиялык билимин өнүктүрүү, ай-
лана-чөйрөгө жоопкерчилик менен мамиле кылуу, реактив-
дер менен кантип иштөөгө жана изилдөөнү жүргүзүүгө 
калыптандыруу каралды. 
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В статье представлен опыт экологизации предмета 
химии, направленной на развитие экологической образо-
ванности и ответственного отношения к природе, на 
формирование навыков работы с реактивами и умений 
проводить исследования. 
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The article presents the experience of the ecologization 
of the subject of chemistry, aimed at developing environmental 
education and a responsible attitude to nature, to the formation 
of skills of work with reagents and skills to conduct research. 
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Адам баласы XXI кылымдын башталышында 
экологиялык жана жалпы эле системалык кризистин 
күчөп турган учурунан кабылды. Мындай учурда 
жалпы жана үзгүлтүксүз экологиялык билим берүү-
нүн мааниси кеңейүүдө. Туруктуулукту камсыздоо 
үчүн жалаң эле билим алуу максат эмес, жашоонун, 
жүрүм-турумдун, баалуулуктардын жана билимдер-
дин механизмдеринин негизин өзгөртүүнү карап чы-
гуу учурдун талабы катары каралат. 

Туруктуу өнүгүү төмөнкүлөрдү болжолдойт: 
жер планетасындагы ар түрдүүлүктү, жаратылышта-
гы зат алмашуу процессин, ошондой эле коом менен 
жаратылыштын ортосундагы динамикалык тең сал-
мактуулукту сактоо. Ошондуктан экологиялык би-
лим берүү, тарбиялоо, коомдук, өндүрүштүк, инсаң-
дар аралык жана үй-бүлөлүк мамилелер менен тыгыз 
байланышта. 

Экологиялык билим берүү деген – бул үзгүлтүк-
сүз билим берүү, тарбиялоо жана иңсанды өнүктү-
рүү, жана ал илимий жана практикалык билимдерге, 
көнүмдөргө, ошондой эле баалуулук багыттарга, ай-
лана-чөйрөнү коргоодо, жүрүм-турумду, жараты-
лышты туруктуу пайдаланууну жана керектөөнү, 
экологиялык мүнөздө жашоону калыптандырат.  

Азыркы орто мектептерде экология предмети 
жок, бирок химия жана экология деген бөлүмү бар. 
Химиялык билим – жаратылышты коргоо жана ра-
ционалдуу пайдалануу, жана аны акылга сыярлык 
кылып кайра түзүү боюнча негизги билимдердин 
ажырагыс бөлүгү десек болот. Азыркы учурда эколо-
гиялык проблемаларды чечүүдө химия маанилүү 
орунду ээлейт ошондой эле ал тигил же бул заттын 
атмосферада, топуракта, суу чөйрөсүндө өзүн кан-
дайча алып жүрөрүн жана алардын биологиялык сис-
темаларга кандай таасир этерин изилдейт.  

Химия сабагында окуучуларга экологиялык тар-
бия берүүдө биз төмөнкүлөргө көңүл бурабыз:  

- айлана-чөйрөнүн экологиясына туура мамиле 
кылуу багытында окуучулардын экологиялык компе-
тенттүүлүгүн калыптандыруу; 

- үзгүлтүксүз экологиялык билим берүүнүн сис-
темасын түзүү, окуучулардын коомдук көз карашын 
калыптандыруу; 

- илимий-практикалык жана теориялык чыгарма-
чылыктын ортосундагы байланышты ачып көрсөтүү; 

- дени сак жашоонун негизин калыптандыруу;  
- экологиялык проблемаларды окутууда предмет-

тер аралык байланыштарды өнүктүрүү жана калып-
тандыруу. 

Жогоруда айтылган максаттарды ишке ашырууда 
төмөнкү маселелерди чечүү талап кылынат: 

- окуучуларды терең билим алууга, чыгармачы-
лыкка тартууга көмөктөшүү; 

- окуучулардын  өз алдынчалыгын жана чыгарма-
чылык активдүүлугүн өнүктүрүү; 

- дени сак жашоого жана өзүнүн ден соолугун 
сактоого кызыктыруу. 

Экологиялык проблемаларды окутууда биз 
окуучуларга төмөнкү көнүмдөрдү калыптандырабыз: 
айлана-чөйрөнү коргоо боюнча коомдук саясатты 
жүргүзүүдө калыптандыруу процессин баалоого 
жана анализдөөгө, бул процесстеги ар бир жарандын 
ролун аныктоого, экологиялык проблемалардын пай-
да болуу себептерин жана аны чечүү жолдорун хи-
миялык билимдин негизинде түшүндүрүү. Мектеп-
тин химия курсун экологиялаштырып окутууда, эко-
логиялык нааданчылыкка каршы күрөшүүдө химия 
илиминин өзгөчө ролун ачыктап көрсөтүү. 

Окуучуларды химия сабагында экологиялык 
проблемаларга кызыгуусуна жана ал боюнча терең 
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маалыматтык чыгармачылыкка тартуу, ошондой эле 
экологиялык компетентүүлүгүн калыптандыруу экс-
перименталдык, практикалык жана лабораториялык 
сабактардын жардамы менен ишке ашат. 

Химия предметин окутууда ар бир лаборатория-
лык сабактагы тажрыйбаларда химиялык реакция-
нын негизинде пайла болгон заттар жок кылынат, 
зыянсыздандырат же андан ары колдонуулары боюн-
ча окуучуларга түшүндүрүү керек. Башкача айткан-
да, ал заттар айлана-чөйрөгө түшкөн болсо ал эколо-
гияга терс таасирин тийгизээри шексиз. Мисалы, 
массалык үлүшү белгилүү болгон туздун эритмесин 
даярдоо боюнча практикалык иш аткарылды. Көпчү-
лүк учурда натрийдин хлоридинин эритмесин колдо-
нушат. Практикалык иш аяктагандан кийин окуучу-
лардын даярдаган эритмелери башка иштерге колдо-
нулгандыктан ал эритме сакталат. Өндүрүштө, жа-
бык циклдүү өндүрүштө деле ушундай эрежелерди 
колдонушат. 

Окутуу жана тарбиялоо учурунда окуучуларды 
активдүү чыгармачылыкка тартуу менен гана оң на-
тыйжаларга жетишүүгө болот. Башкача айтканда, 
жашоодогу кандай гана проблема болбосун аны туу-
ра жана татыктуу деңгээлде чече билген билимдүү, 
тарбиялуу окуучуну даярдоо. 

Окуучулардын чыгармачылыгында чек жок деп 
айтсак болот. Аларды дайыма өз алдынычалыкка, 
чыгармачылык иштерге тартуу өзүнүн оң натыйжа-
сын берет. Мисалы, экологиялык темадагы сүрөттөр, 
плакаттар, баракчалар, эмблемалар жана дубал 
газеттери боюнча конкурс уюштуруу. Ошондой эле 
ар кандай билдирүүлөрдү, рефераттарды, докладдар-
ды даярдатуу. Бардык экологиялык темалар боюнча 
кооздолуп жасалган плакаттар дидактикалык жана 
көргөзмөлүү материалдар катары ар бир сабакта кол-
донууга болот. 

Айлана-чөйрөнү окуп үйрөнүүдө жалаң эле би-
лим алууга жана көнүмдөргө гана ээ болуу максат 
эмес, экологиялык проблемаларга болгон окуучулар-
дын мамилелерин калыптандыруу маселеси турат. 
Ушуга байланыштуу окуучуларга төмөнкүдөй тап-
шырмалар сунушталат: 

- бул тапшырмада бир проблема боюнча анын 
бир нече жооптору бар. Окуучу өзүнүн ички туюму-
на, көз карашына карата таңдашы керек. Мындай 

тапшырма жалпы эле жаратылышка же анын айрым 
бөлүктөрүнө болгон мамиленин жамандыгын же 
жакшылыгын баалап билүүгө алып келет. 

- окуучу тигил же бул экологиялык проблема 
боюнча өз алдынча иштеп чыгышы керек 

- экологиялык абалды анализдөө жана аягы 
эмне болушу мүмкүн, жаратылышты кантип коргоп 
калуу чараларын божомолдоо.  

Бул тапшырма боюнча окуучулар жаратылыш-
тын закон ченемдүүлүктөрүн канчалык деңгээлде 
түшүнүүсүн баалого болот. Ошондой эле антропо-
гендик процесстин шарттында биологиялык система-
лардын жүрүм-туруму жана аларды бузулуудан, бул-
гануудан кантип коргоо чаралардын иштеп чыгуу. 
Бул тапшырма окуучуга абалды анализдөөгө, жооп-
керчиликти аныктоого жана аны өзүнө алууга мил-
деттендирет. Табигый же адам баласынын ишкер-
дигинин натыйжасында жаратылышта пайда болгон 
кубулуштарды түшүндүрүүнү талап кылат. Анын 
негизинде химиялык билимдин экологиялык пробле-
маларды чечүү боюнча окуучунун калыптануусын 
баалайт. Эгерде тигил же бул экологиялык пробле-
малар боюнчап окуучулардын туура эмес жоопторун 
талкулоонун негизинде алардын кетирген каталарын 
түшүндүрүү менен туура чечимге алып келүү керек. 

Жыйынтыктоодо белгилеп кетчү жагыдай, жо-
горуда берилген тапшырмалар окуучулардын эколо-
гиялык проблемалар боюнча калыптанган деңгээли-
не туура келиши керек. Ошону менен бирге ал сөзсүз 
түрдө ар бир иңсандын эмоционалдык абалына, сези-
мине жана жүрүм-турумуна таасир этет.  
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