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 1. бөлүм.  Жалпы жоболор 

Бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын өнүгүү 

этабында тарых боюнча мамлекеттик стандартын маданияттык компетентүүлүк 

мамиленинин негизинде жаңылоо зарылчылыгы келип чыкты.  

Бул стандарт Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» мыйзамынын, 

2014-жылдын 21-июлундагы «Кыргыз Республикасында жалпы орто билим берүүнүн 

мамлекеттик билим берүүчү стандартын бекитүү жөнүндө» № 403 токтомунун негизинде 

иштелип чыгып, мамлекеттик милдетүү билим берүүнүн мазмунуна, мектептеги 

окуучулардын жана бүтүрүүчүлөрдүн тарыхый билиминин даярдыгынын деңгээлине 

талаптарды коет. 

 

1.1. Стандарттын статусу жана структурасы: 

«Тарых» боюнча предметтик стандарт Кыргызстандын окутуу кыргыз, орус, өзбек, 

тажик ж.б. тилдерде жүргүзүлгөн бардык мектептери үчүн бирдиктүү болуп, бардык 

окуучуларга сапаттуу мектептик билим алуусу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, 

сапаттуу билим алышын шарттайт. 

 

1.2. Жалпы билим берүү уюмунун негизги нормативдик документтердин системасы. 

Бул стандарт төмөндөгүлөрдү негиз кылып алды: 

— «Билим берүү тууралу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; 

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы «Кыргыз 

Республикасында жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик билим берүүчү стандартын 

бекитүү жөнүндө» № 403 токтому. 

Тарых боюнча предметтик стандарт негизги (тогуз жылдык) жана орто (толук) 

жалпы орто билим берүүнүн базистик окуу планы, жалпы билим берүү уюмунун окуу 

планы, негизги жана кошумча жалпы билим берүүчү программалар, окуу китептери жана 

окуу-методикалык колдонмолор менен комплексте колдонулат. 

 

1.3. Негизги түшүнүктөр жана терминдер  

Бул стандарттагы түшүнүктөр жана терминдер, алардын аныктамасы жана 

кыскартылышы Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүнүн мамлекеттик 

стандартына ылайык колдонулду. 

Мектептик тарых боюнча предметтик стандарты – окуучунун билим алышынын, 

аларга жетишүү ыкмаларын жана предметтин алкагында өзгөрүүлөрдүн натыйжаларын 

жөнгө салган документ. 

Предметтин концепциясы – мектептеги тарых предметин системалык баяндоо, түшүнүү, 

түшүндүрмө берүү, жетектөөчү идеяларды ачып көрсөтүү, ирээттөө жана өнүктүрүү. 

Компетенттүүлүк – адамдын ар түрдүү билимдердин, билгичтиктердин элементтерин 

жана иш-аракеттин ыкмаларын белгилүү бир кырдаалда (окуу, инсандык, кесиптик) өз 

алдынча колдонууга болгон интегративдик жөндөмдүүлүгү. 

Компетенция – (лат. competere – ээ болуу, шайкеш келүү, туура келүү) – окуучунун 

белгилүү бир кырдаалда (окуу, инсандык, кесиптик) натыйжалуу, майнаптуу иштөөсү 

үчүн зарыл болгон билим даярдыгына карата алдын ала коюлуучу социалдык талаптар 

(нормалар, стандарттардын тизмеси). 
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Негизги компетенттүүлүк – окуучулардын өздөрү өздөштүргөн турмуштук иш 

ыкмаларын теориялык жана практикалык милдеттерди чечүүдө колдонуу мүмкүнчүлүгүн 

камсыз кылат.  

Предметтик компетенттүүлүк - негизги компетенттүүлүккө карата мамиле боюнча 

жекече компетенттүүлүк, билим берүү натыйжаларынын топтому түрүндө айрым 

предметтердин материалдары менен аныкталат. 

Мектептик тарых предметинин базалык мазмуну – мектепте окутулууга милдеттүү 

сабактын мазмунун түзүлүшүнүн жана курамынын тизмеси. 

Мектептеги тарых боюнча окуу программасы – мектептик тарых предметинин 

мазмунун аныктоочу нормативдик документ. 

Натыйжалар (билим берүүчү) – негизги жана предметтик компетенттүүлүккө ээ болуу 

деңгээлинде билдирилген билим берүү процессинин белгилүү этабында окуучулардын 

билим алуудагы жетишкендиктеринин топтому 

Баа берүү – окуучунун когнитивдик (таанып-билүү), аффективдик (эмоционалдык-

баалуулук) жана жүрүм-турумдук ишмердигине, мугалимдердин, класстын, мектептин 

ишине байкоо жүргүзүүнүн, ошондой эле алынган билимдин натыйжаларынын 

пландаштырылганга ылайык келүү даражасын аныктоо үчүн билимдин сапатын 

жакшыртуу максатында маалыматты сыпаттоонун, чогултуунун, каттоонун жана 

интерпретациялоонун тутумдуу процесси. 

 

2- бөлүм.  Предметтин концепциясы 

2.1. Окутуунун максаттары жана милдеттери 

Кыргызстан тарыхын окутуу демократиялык мамлекеттин өнүгүшүнүн, дүйнөнүн 

көп түрдүүлүгүн кабылдоого даяр, азыркы доордун толеранттуу инсанын 

калыптандыруунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

Мектептик тарых предметинин негизги максаты – социалдык эстутумдун 

негизинде окуучулардын тарыхый ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү, азыркы көп улуттуу, көп 

маданияттуу коомдо өзүн идентификациялоого, өз алдынча чечим кабыл алууга, өнүгүүгө 

жөндөмдүү компетенттүү инсанды калыптандыруу. 

Бул максатка жетүүдөгү негизги мектептин салымы – окуучуларда жарандык 

иденттүүлүктү калыптандырууда турат. 

Мектепте тарыхты окутуунун негизги милдеттери: 

Когнитивдик (таанып-билүү) чөйрөсүндө: 

— Кыргызстандын аймактары жана чек аралары тууралу элестөөлөрдү камтыган, 

тарыхый-географиялык образды калыптандыруу; 

— окуучуларда тарыхый окуялардын көп түрдүүлүгү жана алардын азыркы дүйнөгө 

таасири тууралуу элестөөлөрүн камсыз кылуу; 

— илимий маалыматтарды табуу, тарыхый материалдар менен иштөө жана өткөндү 

баалоодо өз аргументтерин тизмектөө ыктарын калыптандыруу; 

— окуучуларда социалдык-сынчыл ой жүгүртүүнүн негиздерин, тарыхыйлуулук 

принцибин, жетекчиликке алып, өткөндөгү жана азыркы учурдагы окуялар жана 

көрүнүштөрдү анализдөө жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү; 

— окуучуларда тарыхый билимдерин азыркы көп маданияттуу жана көп этностуу коомдо 

башка адамдар менен алака-мамиле түзүүдө колдоно билүү ыктарын калыптандыруу. 

Жүрүм-турумдук чөйрөдө: 
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— окуучуларды мекенчилдик, өз Ата Мекенин урматоо, өз өлкөсү үчүн сыймыктануу 

сезимин, жарандык иденттүүлүктү жана этностор аралык толеранттуулукту 

калыптандыруу; 

— курчап турган реалдуулукка карата өз позициясын аныктоо жөндөмдүүлүктөрүн 

өнүктүрүү; 

— окуучуларда тең укуктуу мамилелердин жана өз ара урматоонун негизинде диалог 

жүргүзүү, конфликттерди конструктивдүү маанайда чечүү ыктарын калыптандыруу; 

— башка элдердин өткөн доорлордогу тарыхына, маданиятына толеранттуу мамиле 

жасоо, гуманизмдин идеяларын кабылдоо, адам укуктарын урматтоо мамилесин 

калыптандыруу. 

Аффективдик (эмоционалдык-баалуулук) чөйрөдө: 

— жаш муундарда жарандык, этноулуттук, социалдык, маданий чөйрөдө өзүн 

иденттештирүү үчүн багыттарын калыптандыруу; 

— үй-бүлөнүн салттуу баалуулуктарына урматтоо мамилесин, табиятты сүйүү, өзүнүн 

жана башка адамдардын саламаттыгынын баалуулугун таануу, дүйнөнү кабылдоодогу 

оптимизмди калыптандыруу; 

— улуттук жана жалпы адамзаттык тарыхый-маданий баалуулуктарды урматтаган, 

жаратылыштын эскирбес баалуулуктарын жана айлана-чөйрөнү коргоо зарылдыгын аңдап 

билген, адептик сапаттарга ээ болгон инсан катары идентификациялоого көмөктөшүү; 

— көз караштык мамилелердин түрдүүлүгүн эсепке алуу менен, окуучулардын ой-пикирди 

жана ишенимди эркин тандоо укугун жүзөгө ашыруу, окуучуларды гуманисттик жана 

демократиялык баалуулуктарга багыттоо. 

 

2.2. Тарых предметин түзүүнүн методологиясы 

Тарых окуу предмети катары азыркы билим берүү мейкиндигинин ажырагыс бөлүгү 

болуп, тарыхый эстутумдун жана аң-сезимдин калыптанышына шарт түзөт. Тарых 

предметин окуп-үйрөнүү компетенттик мамилеге дал келүүгө тийиш. 

Тарых предметин окуп-үйрөнүүдө хронологиялык, өлкө таануучулук жана 

проблемалык принциптерге таянып, цивилизациялык мамилени колдонуу оптималдуу жол 

болуп саналат. Цивилизациялык мамиле бир цивилизациянын ичинде, өз өлкөсүнүн, 

өзүнүн этникалык, диний, маданий жалпылыгын, негизги баалуулуктарын жана тарыхый 

тажрыйбасын өспүрүмдөрдүн кабылдоосуна басым жасайт. 

Стандарттын жаңылыгы негизги мектепте окуу курстарын түзүүнүн азыркы 

талаптарын, тажрыйбасын жана билим берүүнү модернизациялоонун келечектеги 

милдеттерин эсепке алуу менен байланышкан. Ал окуучулардын маалыматтык жана 

коммуникативдик маданиятын, окуучулардын социалдык иденттүүлүгүн өнүктүрүүгө 

жетишүүдө турат. 

Тарых предметинин мазмумундагы темалардын олуттуу бөлүгү, азыркы талаптарга 

ылайык өзгөртүлдү. Негизги мектепте тарыхый көрүнүштөрдүн маанилүү өзгөчөлүктөрүн 

чагылдырып, материалдардын кайталануучулугуна жол бербеген окуу курстарынын 

кыйла тең салмакташтырылган структурасын түзүү аркылуу жүзөгө ашырылат. 

«Тарых» предметинин базалык принциптери төмөндөгүлөр: 

— окуу предмети катары тарыхты окутуунун негизги максатына жана милдеттерине 

жетишүүгө багытталгандыгы; 
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— системалуулук (компоненттердин ар бири башкалар менен өз ара аракетке келген 

учурда гана толук кандуу иштей алат); 

— мазмундун, материалды баяндоонун формасынын жана окуу ишмердигинин 

окуучулардын жаштык мүмкүнчүлүктөрүнө, муктаждыктарына жана 

кызыкчылыктарына туура келиши; 

— курстардын ичиндеги (5-9-класстар жана 10-11-класстар) тынымсыздык жана 

улануучулук принциби, бул бирдиктүү мазмундук сызык, окутууну уюштуруунун 

жалпы принциптери жана окуучуларда компетенттүүлүктөрдү ырааттуу калыптандыруу; 

— окуу маалыматтарынын илимий изилдөөлөрдүн негизги натыйжаларына дал келишин 

аныктаган, илимийлүүлүк принциби; 

— азыркы мектептик билим берүүнүн демократиялуулук принциби; 

— балдардын өзүн жана азыркы коомду таанып-билүү, жоопкерчиликтүү инсанды 

тарбиялоо жана өнүктүрүү принциби; 

— көп маданияттуулук принциби, окуучуларга өткөн муундар тарабынан иштелип 

чыккан улуттук жана жалпы гуманисттик баалуулуктарды өздөштүрүүнү камсыз кылып, 

көп маданияттуу коомдо жашоо жөндөмдүүлүгүн калыптандырат; 

— толеранттуулук принциби: маданияттык көп түрдүүлүктү түшүнүүнү жана 

урматтоону, өзүнө жоопкерчиликти ала билүүнү, биргелешкен чечим кабыл алууга 

катышууну, ар кандай жаңжалдарды сүйлөшүү жолу менен жөнгө салууну камтыйт; 

— жынысына, расасына ж.б. карабастан жарандын укуктарынын жана милдеттеринин 

теңдигин какмтыган – гендердик теңчилик принциби; 

— жашоо менен байланыш принциби жашоого зарыл болгон (алакалашуу ыктары, өз 

укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо ж.б.) ишмердиктин ыкмаларын өздөштүрүү 

аркылуу жүзөгө ашат; 

— экологиялаштыруу принциби табияттын маанисин аңдап-билүү жана азыркы 

учурдун глобалдык проблемаларын түшүнүү аркылуу табиятка аяр мамилеси калыптанат. 

Төмөндөгү артыкчылыктуу билим берүүчү жана тарбиялык багыттар мектепте 

тарыхты окутуунун методологиялык негиздерин түзөт: 

— Кыргызстандын тарыхын жана маданиятын, дүйнөлүк тарых менен байланышта 

окуп-үйрөнүү; 

— жарандык коомдун баалуулуктары – укуктун жогоркулугу, жарандык тилектештик, 

коопсуздук, эркиндик жана жоопкерчилик; 

— ар бир баскычта өмүр бою үзгүлтүксүз билим алууга талаптарын калыптандыруу; 

—мультиперспективалык мамиле тарыхты баяндоодо жаңжалдардын себептерине жана 

натыйжаларына эки тараптын көз карашы менен түшүндүрмө берүүгө мүмкүнчүлүк берет; 

— антропологиялык мамиле, өткөндү инсандык, эмоциялык боектор менен кабылдоосун 

калыптандырат; 

— тарыхый-маданият таануучулук мамиле, маданияттар аралык диалогго, маданий 

мурастарды кабылдоо жана аяр мамиле жасоо жөндөмдүүлүктөрүн калыптандырат. 

Жогорудагы мамилелерге таянып, стандарттын жаңы моделинин чегинде 

мазмунда бир катар структуралык өзгөрүүлөр жүргүзүлдү: 

1. Саясий жана экономикалык тарыхтын материалдарын кыскартуунун, өткөндөгү 

согуштук-саясий темаларды экинчи планга түшүрүүнүн эсебинен, тарыхый 

антропологиянын, мифологиянын, диндин, маданияттын жана искусствонун тарыхынын, 
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биринчи кезекте, руханий маданияттын, Кыргызстан элинин өз ара алака-мамилелеринин, 

күндөлүк тарыхтын материалдары кыйла кеңейтилди. 

2. Түрк Кеңешинин мүчө-өлкөлөрүнүн: Азербайджандын, Казакстандын, 

Кыргызстандын жана Түркиянын мамлекет башчыларынын, 2012-жылдын 23-августта 

Кыргызстандын борбору Бишкекте өткөн жолугушуусунда «Орток Түрк тарыхы» курсун 

окутуу тууралуу биргелешкен чечим кабыл алынган. Түрк Кеңешинин бул чечими 2013-

жылдын 16-августундагы Габаладагы (Азербайжан) жана 2014-жылдын 5-июнундагы 

Бодрумдагы (Түркия) саммиттеринде бекитилген. Аталган чечимдерди жүзөгө ашыруу 

максатында, «Тарых» предмети боюнча стандартка, Европа өлкөлөрүнүн тарыхынын 

материалдарын кыскартуунун эсебинен, Түрк элдеринин, Борбордук Азия элдеринин, 

Азия, Африка, СССР жана анын урандыларында пайда болгон өлкөлөрдүн тарыхы боюнча 

материалдар кеңейтилди. 

3. Тарыхтагы инсандарга өзгөчө орун берилет, ал көрүнүктүү инсандардын өмүр 

баяндарын окуп-үйрөнүү аркылуу гана эмес, «карапайы адамдардын» да тагдыры аркылуу 

социалдык жана саясий процесстер баяндалып берилет. 

4. Кыргызстан тарыхы курсуна, өзгөчө, азыркы мезгилине өлкөнүн калкынын көп 

улуттуу жана көп конфессиялуу экендигин эсепке алган материалдар киргизилет. 

5. Өзгөчө көңүл критикалык ой жүгүртүү өнүгүшүнүн негизги ыкмаларынын бири 

тарыхтагы "талаш маселелерге" бурулат. Бул материалдарды изилдеп жатып, мугалим 

окуянын адеп-ахлактык жана руханий жактарын талкуулагандан баш тартпаш керек. 

Мугалим алардын бирине да ташуучу катары иш-аракет кылууга болбойт, окуучуларга 

өздөрүнүн маданий салттарга байланыштуу критикалык ой-жүгүртүү жана түшүнүүсүн 

үйрөтүү керек. Булактардын тексттери менен иштөө ретроспективалык маалыматтар 

менен сабаттуу иштөөнүн негиздерин түптөө, аны анализдөөнү жана анализденген 

маалыматтардын негизинде өз алдынча корутунду жасоого үйрөтүү.  

6. Тарых курстарында көркөм адабияттын көбүрөөк колдонулуп, тарыхый 

географиянын маселелери кеңири чагылдырылат. 

«Тарых» предметин окуп-үйрөнүү системасы жалпы билим берүүнүн экинчи жана 

үчүнчү баскычын камтыйт. Кыргызстан тарыхы менен алгачкы таанышуу башталгыч 

мектептеги «Мекен таануу» курсунда болуп, ал тарыхый материалдар менен байытылат. 

Биринчи деңгээлде (5–9-класстар) программмалык материалды окуп-үйрөнүү 

окуучулардын жаштык мүмкүнчүлүктөрүн эсепке алуу менен хронологиялык 

улануучулукта жүргүзүлөт. 

«Кыргызстан тарыхы» жана «Дүйнөлүк тарых» курстары, 5—9-класстарда 

тизмектүү, биринчи жарым жылдыкта «Дүйнөлүк тарых» жумасына 2 саат (жылына 32 

саат), экинчи жарым жылдыкта «Кыргызстан тарыхы» жумасына 2 саат (жылына 36 саат). 

9-класста «Кыргызстан тарыхы» курсу боюнча мектептик бүтүрүү экзамендери жана 

атайын орто окуу жайларына кирүү экзамендерин тапшырышат.  

Негизги орто билим берүү баскычында предметти окуп-үйрөнүүнүн милдеттерине 

ылайык «Кыргызстан тарыхы» курсу өлкөнүн жана анын элдеринин өткөндөгү дооруна 

кызыгуусун арттырган, социомаданий мүнөздөгү материалдар менен кеңейтилди. 

«Тарыхый персонаждар» мазмундук сызыгына ылайык өткөндөгү окуялардын жүрүшү 

жана натыйжалары окуу китептерде жана сабактарда адамдардын ишмердиктери жана 

тагдырлары аркылуу өтөт. 
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«Тарых» предметинин мазмуну негизги жана кошумча жалпы билим берүүчү 

программалар аркылуу жүзөгө ашырылат. 5—9-класстар үчүн «Тарых» предметинин 

мазмуну эки: «Кыргызстан тарыхы» (көлөмү боюнча окуу убактысында артыкчылыктуу 

орун ээлейт) жана «Дүйнөлүк тарых» (Орток Түрк тарыхы курсу көлөмү боюнча окуу 

убактысында артыкчылыктуу орун ээлейт) курстары түрүндө баяндалат. 

Негизги билим берүүчү программанын мазмуну предметтин базалык мазмунун 

аныктайт. Негизги билим берүүчү программада бөлүктөрдүн жана темалардын мазмуну 

салыштырмалуу кыскача берилет, ал кошумча (вариативдик), автордук программаларды 

түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мугалимдер автордук, эксперименталдык программаларды 

иштеп чыгууга жана колдонууга укуктуу. 

 

2.3. Предметтик компетенттүүлүктөр: 

«Кыргызстан тарыхы» (көлөмү боюнча окуу убактысында артыкчылыктуу орун 

ээлейт)  жана «Дүйнөлүк тарых» (түрк элдеринин орток тарыхы көлөмү боюнча окуу 

убактысында артыкчылыктуу орун ээлейт) курстарындагы предметтик 

компетенттүүлүктөр төмөндөгүлөр:  

№ Компетенттүүктөр Компетенттүүктөрдү   

1 Хронологиялык 

жана 

картографиялык  

негизги даталарды атап, хронологиясын тизмектей алат; 

мезгилдик терминологияны колдонуп, мезгилдик 

бирдиктерди (жылды, кылымды, биздин заманга чейинки 

жана биздин заманды) аныктап, алардын ортосундагы 

айрмачылыктарды таба алат;  

негизги окуяларды конкреттүү мезгилге шайкеш келтирет; 

даталарды белгилүү тарыхый окуялар менен шайкеш 

келтире алат; 

аталган окуяга, көрүнүшкө дал келбеген даталарды таба 

алат;  

тарыхый картада орун алган шарттуу белгилерди окуй алат 

жана туура колдонот; 

тарыхый окуяларды тарыхый карта менен шайкш келтире 

алат; 

өз алдынча контурдук картада мамлекеттердин чек 

араларын жана алардын өзгөрүшүн көрсөтө алат; 

үйрөнүлүп жаткан окуялардын жайгашкан жерин жана 

материалдык маданияттын эстеликтерин белгилей алат; 

карта боюнча тарыхый окуяларга түшүндүрмө берет; 

тарыхый картанын жардамы менен тарыхый окуяларды 

анализдейт; 

2 Тарыхый-

цивилизизациялык  

адамдардын эмгек жана чарбалык ишмердүүлүктөрүн, 

материалдык өндүрүштүн, техниканын өнүгүшүн сүрөттөп 

бере алат; 

тарыхый окуяларды, көрүнүштөрдү сүрөттөп бере алат; 

фактыларды, окуяларды, көрүнүштөрдү шайкеш келтире 

алат; 

тарыхый окуяларды, кырдаалдарды көрүнүштөрдү 

салыштыра алат; 

окуялардын жана көрүнүштөрдүн тиешелүү экендигин 

аныктап бере алат; 
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окуяны жыйынтыгы боюнча, бүгүнкү күндүн көз карашы 

менен баалай алат. 

3 Этномаданий өз элинин маданий байлыктарын анализдеп, анын 

тарыхый-маданий баалуулуктарына инсандык мамилесин 

билдирет; 

өз элинин маданий мурастарын урматтайт жана башка 

элдердин маданий мурастарына толеранттуу мамиле 

жасайт; 

маданият таануучулук мамиленин тажрыйбасына таянып, 

тарыхый инсандарга мүнөздөмө берет; 

гуманизмдин идеяларын кабылдап, адам укуктарына 

урматтоо менен мамиле жасайт. 

4 Социалдык-

жарандык 

доорго өз изин, ордун калтырган тарыхый инсандардын 

аттары атап бере алат; 

жеке инсандык тажрыйбасынын негизинде тарыхый 

инсандарга мүнөздөмө берет; 

айрым инсандардын ролун «доордун руху» менен 

салыштыра алат; 

тарыхый инсандардын портреттерин берилген критерийлер 

боюнча классификациялайт жана топтоштурат; 

тарыхый өнүгүүнүн контекстинде инсандардын тарыхый 

ордун аныктай алат; 

түрдүү тарыхый доорлордогу адамдардын жашоо-

тиричилигинин шарттарын салыштыра алат. 

 

2.4. Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн өз ара байланышы 

Тарых предмети боюнча предметтик компетенттүүлүктөр негизги 

компетенттүүлүктөр менен тыгыз байланышкан. 

Мамлекеттик стандартта белгиленген негизги компетенттүүлүктөр төмөнкүлөр: 

1. Маалыматтык компетенттүүлүк 

— адамзаттын өнүгүүсүнүн тарыхый жолу жана тажрыйбасы тууралуу базалык 

билимдери бар; 

— тарыхый мүнөздөгү материалдарды өз алдынча максаттуу тандап, тарыхый 

маалыматтардын булактарын салыштырып, өткөндү баалоодо өз аргументтерин келтире 

алат; 

— алынган тарыхый-социалдык маалыматка сынчыл анализ жасай алат; 

— түрдүү тарыхый окуяларды азыркы турмуш, тарыхый инсандарды азыркы инсандар 

менен салыштыра алат. 

2. Социалдык-коммуникативдик компетенттүүлүк 

— позициялардын түрдүүлүгүн таануунун жана баалуулуктарга (диний, этникалык, 

профессионалдык, инсандык ж.б.), башка адамдарга карата урматтоо мамилесинин 

негизинде, өз көз караштарын маданияттуу коргой алат; 

— тарыхый фактыларга түшүндүрмө берүүнүн объективдүү жана субъективдүү-инсандык 

ыкмаларын айырмалай алат; 

— жалпы адамзаттык баалуулуктарды негиз кылып алып, гуманизмдин идеяларын 

көтөрүп чыгат, адам укуктарын урматтайт, маданиятка жана дүйнө элдеринин өткөндөгү 

тарыхына толеранттуу мамиле жасайт; 

— маданият таануучулук билимдерине, тажрыйбасына таянып, өз ара алака-мамиле түзөт. 
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3. Өзүн-өзү өркүндөтүү компетенттүүлүгү 

— диалогдон зарыл маалыматтарды алып, аны жеке, социалдык жана профессионалдык 

проблемаларды оозеки жана жазуу түрүндө сунуш кылат; 

— ишмердик процессинде, адамдардын, уюмдардын ортосундагы өз ара мамилелеринде, 

коомдо үстөмдүк кылган маданий-баалуулук системаларды колдонот; 

— тарыхый окуяларга жана инсандарга аргументтүү мүнөздөмө берет. 

 

2.5. Мазмундук сызык. Окуу материалын мазмундук сызык жана класстар боюнча 

бөлүштүрүү. 

2.5.1. Мазмундук сызык. 

«Тарых» предметинин негизги мазмундук сызыгы тарыхый билимдердин ар 

тараптуулугун жана көп перспективалуулугун чагылдырып турат. Мазмундук сызык: 

тарыхый мезгил, тарыхый мейкиндик, тарыхый кыймыл жана тарыхый персонаж деген 

негизги компоненттер менен аныкталат. 

Мектептик тарых курсунун негизин төмөнкү мазмундук сызык түзөт: 

I. Тарыхый мезгил 

1. окуялардын чен-өлчөмдөрүн жана датасын билүү; 

2. даталардын, кубулуштардын жана процесстердин өз ара байланыштуулугун 

аныктоо; 

3. окуяларды, процесстерди доорлого (мезгилдерге) бөлүштүрүү. 

II. Тарыхый мейкиндик 

1. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхый картасы, анын динамикасы; 

2. тарыхый топография жөнүндө билим; 

3. дүйнөнүн, региондун, өлкөнүн түрдүү доорлордогу тарыхый картасындагы 

өзгөрүүлөр тууралуу билимдер; 

4. цивилизациялардын, мамлекеттердин географиялык, экологиялык, этникалык, 

социалдык, геосаясий абалы жөнүндө элестөөлөрү; 

5. тарыхый картада адамдын, коомдун жана табияттын өз аракеттеринин чагылышы. 

III. Тарыхый динамика 

1. окуяларды жана көрүнүштөрдү баяндап жазуу; 

2. фактылардын жана процесстердин, көрүнүштөрдүн өз ара катышын аныктап, 

шайкеш келтирүү; 

3. фактыларды жалпылаштыруу; 

4. тарыхый окуялардын өз ара байланыштуулугунун себептик-натыйжалык 

байланышын аныктоо; 

5. тарыхый окуялардын жана процесстердин карама-каршылыктуулугун, 

тенденцияларын, динамикасын, диалектикасын ачып берүү; 

6. тарыхый окуяларды, кырдаалдарды, көрүнүштөрдү салыштыруу; 

7. окуялардын жана көрүнүштөрдүн маңызын, таандык экендигин, типтерин аныктоо; 

8. окуяларды натыйжалары, кесепеттери, бүгүнкү күндүн көз карашы менен баалоо 

ж.б. 

IV. Тарыхый персонаждар 

1. көрүнүктүү тарыхый ишмерлердин ишмердүүлүктөрүнүн маанилүүлүгүн баяндоо; 

2. кээ бир инсандардын ролун «доордун рухуна» салыштыруу; 
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3. түрдүү персонаждардын тарыхый ишмердүүлүгүн мазмунун салыштырып, аларды 

типтештирип, ишмердиктериндеги жалпы жана өзгөчөлүктөрүн көрсөтүү; 

4. персонаждардын тарыхый ордун тарыхый өнүгүүнүн контекстинде аныктоо; 

5. түрдүү тарыхый доорлордогу адамдардын жашоо шарттарын жана тиричилигин, 

алардын муктаждыктарын, кызыкчылыктарын, иш-аракеттеринин мотивдерин, дүйнөнү 

кабылдоосун, баалуулуктарын салыштыруу. 

Аталган сызыктарга ылайык негизги (тогуз жылдык) мектепте окуу материалынын 

базалык мазмуну эки: Дүйнөлүк тарых жана Кыргызстан тарыхы курстарында баяндалат. 

 

2.5.2. Окуу материалын мазмундук сызык жана класстар боюнча бөлүштүрүү. 

Негизги мазмундук багыттар Кыргызстан тарыхы жана Дүйнөлүк тарых 

курстарынын чегинде жүзөгө ашырылат. Жалпы орто билим берүүнүн ІІ баскычында (V—

IX класстар) окуучулар тарыхты окуу предмети катары төмөнкүдөй структура боюнча 

окуп-үйрөнөт: 

1. V класс — Тарыхты үйрөнүүгө киришүү жана Дүйнөлүк тарых; 

2. VI класс—Кыргызстан тарыхы жана Дүйнөлүк тарых (Түрк цивилизациясы); 

3. VII класс — Кыргызстан тарыхы жана Дүйнөлүк тарых; 

4. VIII класс — Кыргызстан тарыхы жана Дүйнөлүк тарых; 

5. IX класс — Кыргызстан тарыхы жана Дүйнөлүк тарых.  

Окуучулар  эзелки доордон бүгүнкү мезгилге чейинки тарых боюнча билимдерге ээ 

болушат. Негизги мектепте тарыхты окуп жатып, окуучу жөнөкөй хронологиялык-

мейкиндиктик системада келтирилген тарыхый билимдерге ээ болуп, айрым бир 

доорлордун спецификасына ылайык тарыхый терминология менен иштөөгө үйрөнүп, 

тарыхый анализдин негизги ыкмалары менен таанышат.  

Бул курстардын сунуш кылынып жаткан хронологиялык бөлүштүрүүсү негизги 

билим берүүчү программаларда чагылдырылган. 

 

2.6. Предметтер аралык байланыштар. Өзөктүк тематикалык cызыктар 

2.6.1. Предметтер аралык байланыш 

Негизги предметтер аралык байланыштар төмөнкү багыттар аркылуу жүрүүгө 

тийиш: Кыргызстан тарыхы — Кыргыз тили; тарых — адабият; тарых — география; 

тарых — «Адам жана Коом». 

Табигый жана так илимдерди үйрөнүүдө, окуучуларга алардын тарыхы, көрүнүктүү 

окумуштуулар, алардын ата мекендик жана дүйнөлүк илимге салымы тууралуу 

маалыматтарды берүү максатка ылайыктуу. 

Кыргыз тили сабактарында Кыргызстандын өткөн доорлордогу, азыркы учурдагы 

жана келечектеги кыргыз тилинин ордун жана ролун, тилде чагылдырылган, кыргыз 

элинин адептик баалуулуктарын айкындоо керек. 

Кыргыз адабиятын окуп-үйрөнүүдө адабий образдардын тарыхый, тарыхый 

образдардын — көркөм болуусуна жетишүү зарыл. 

Кыргыз адабиятын окуп үйрөнүп жатып, төмөндөгүлөргө көңүл буруу керек: 

— Кыргызстандын элдеринин көркөм маданиятындагы, дүйнөлүк көркөм 

маданияттагы кыргыз адабиятынын ролу; 

— ата мекендик адабияттын түрдүү жанрларынын калыптанышынын жана доордун 

колоритин чагылдырган көрүнүктүү чыгармалардын жаралышынын тарыхый шарттары; 
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— түрдүү тарыхый доорлордогу табиятты, адамдардын жашоо-тиричилигин, алардын 

кесиптерин жана каада-салттарын сүрөттөө. 

География курсунда төмөндөгү жалпы проблемалардын жана темалардын өз ара 

байланышын эсепке алуу зарыл: 

— географиялык жана тарыхый карта; 

— дүйнөнүн саясий картасы, 

— дүйнөнүн экономикалык картасы; 

— улуу географиялык ачылыштар; 

— дүйнө элдери; 

— дүйнөнүн эң ири шаарлары; 

— Кыргызстандын географиялык абалы; 

— Кыргызстандын административдик-территориялык бөлүнүшү; 

— Кыргызстандын экономикасы; 

— Кыргызстандын калкынын саны жана жайгашуусу; 

— Кыргызстандын калкынын улуттук составы; 

— Кыргызстандын геологиясы жана табияты. 

«Адам жана Коом»  курсу тарыхты окуп-үйрөнүү учурунда алынган, фактылык 

материалдарга жана конкреттүү аппаратка таянууга тийиш. Өз кезегинде, коомдук 

илимдердин түшүнүктүк аппараты, тарых курстарында ийкемдүү колдонулууга тийиш.  

Бир катар жалпы проблемаларды окуп-үйрөнүүгө өзгөчө көңүл бурулууга тийиш: 

— Кыргызстандын саясий, социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрү; 

— революцияга чейинки, советтик, эгемен Кыргызстандын калкынын этникалык 

курамы, улуттук саясаты жана улуттар аралык мамилелер; 

— коомдун турмушундагы маданияттын, диндин орду жана ролу. 
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1.6.2. Мазмундук  тилкелер.  Окуу материалын мазмундук тилкелер  жана класстар боюнча бөлүштүрүү. 

«Тарых» предметинин негизги мазмундук тилкелер төмөнкүдөй: 

Мазмундук 

тилкелер 

 

5 6 7 8 9 

Тарыхый 

мезгил 

Тарых эмне окутат. 

Өткөн тууралуу билим 

булактары.  Тарыхый 

жыл эсептөө (жыл, 

кылым, миң жылдык). 

Көмөкчү тарыхый 

дисциплиналар тууралуу 

маалыматтар. 

Адамзаттын 

тарыхый 

өнүгүшүнүн 

этаптары 

Адамзаттын тарыхый 

өнүгүшүнүн этаптары 

Адамзаттын тарыхый 

өнүгүшүнүн этаптары 

Адамзаттын тарыхый 

өнүгүшүнүн этаптары 

Тарыхый 

мейкиндик 

Тарыхый карта: уруулар-

дын жана элдердин ай-

магы, мамлекеттердин 

чек арасы, тарыхый 

окуядардын орду ж. б. 

Дарыя цивилизациялары 

(Нил, Ефрат, Тигр, Хуан-

хе, Янцзы, Инд, Ганг). 

Египет, Алдыңкы Азия: 

Ассирия жана Вавилон, 

Индия, Кытай. 

Деңиз цивилизациялары 

(Финикия, Карфаген, 

Греция, Рим) 

Кыргызстан, 

Түрк дүйнөсү 

жана Борбордук 

Азия байыркы 

доордо. 

Көчмөн 

цивилизациялар. 

Борбордук 

Азия). Улуу 

Жибек Жолу. 

Тургундардын 

кесиптери. 

Кыргызстан, Түрк 

дүйнөсү жана 

Борбордук Азия, 

Чыгыш, Азия жана 

Африка, Европа жана 

Америка орто 

кылымдарда 

Кыргызстан, Түрк 

дүйнөсү жана 

Борбордук Азия, 

Чыгыш, Азия жана 

Африка, Европа жана 

Америка жаңы 

мезгилде 

 

Кыргызстан, Түрк 

дүйнөсү жана 

Борбордук Азия, 

Чыгыш, Азия жана 

Африка, Европа жана 

Америка соңку 

мезгилде 

Тарыхый 

динамика 

Мамлекеттердин пайда 

болушу. Байыркы 

Чыгыштын, Грециянын 

жана Римдин тарыхый 

мурастары. Эллинизм. 

Байыркы диндердин 

пайда болушу. 

 Борбордук Азия элде-

ринин салттуу мадания-

ты. Орто кылымдык 

цивилизациянын 

мүнөздүү белгилери. 

Элдердин улуу көчү 

жана варвардык 

Түрк дүйнөсү. Чыгыш-

тын жана Борбордук 

Азия элдеринин салт-

туу маданияты. Азия 

жана Африка өлкөлөрү 

Батыш Европа жана 

Америка.  

ХХ к. социалдык 

революциялар. 

Борбордук Азия 

элдеринин салттуу 

маданияты. 
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Конфуцийдин окуусу. 

Зороастризм. Буддизм. 

Христианчылык. 

королдуктар доору. 

Христиан цивилизация-

сы. Мусулман цивили-

зациясы. Ыраакы 

Чыгыш цивилизациясы. 

Түрк-монгол 

цивилизациясы. 

Кайра жаралуу доору 

Европадагы социалдык 

революциялар. Өнөр 

жай революциясы. 

Колониялык система-

нын пайда болушу. 

Илимий-техникалык 

революция. Европанын 

салттуу маданияты. 

Тарыхый 

персонаждар 

Менес, Хуфу, 

Хаммурапи, Соломон, 

Кир II, Дарий I, Цезарь, 

Александр Македонский 

Модэ-Шаньюй, 

Ли Лин,  

Чжи-Чжи, 

Бумын, 

Истемин, 

Барсбек,  

Эрен Улуг 

Алп Сол, Або, Сатук 

Буура хан, Жусп 

Баласагын, Махмуд 

Кашгари, Чыңгыз хан, 

Урус инал, Хайду хан, 

Тогулук-Темир, 

Султан-Халил, 

Мухаммед-кыргыз, 

Улуу Карл, Мухаммед 

пайгамбар, леонардо да 

Винчи, Рафаэль, 

Мартин Лютер,  

Иван IV 

Тайлак баатыр,  

Ормон хан, Боромбай, 

Жантай хан, Шабдан 

баатыр, Байтик баатыр, 

Болот хан,  

Алымбек датка, 

Курманжан датка,  

О. Кромвель, 

Ж.Вашингтон,  

Н. Бонапарт,  

Пётр I,  

О. Бисмарк,  

А. Линкольн,  

С. Боливар,  

Махмуд II, 

 Сунь Ятсен,  

К.Сарыкулаков, 

А.Сыдыков, 

А.Орозбеков 

Ж.Абдрахманов, 

И.Арабаев, 

К.Тыныстанов, 

Д.Шопоков,  

Ч. Түлөбердиев, 

Панфилов, Раззаков, 

Усубалиев,  А.Акаев. 

К.Бакиев. А.Атамбаев, 

В.И.Ленин, И.В.Сталин  

Ф. Рузвельт, М.Ганди, 

М. Кемал, М.Хрущев, 

Б.Клинтон, М. Тетчер, 

М. Горбачев, Мао 

Цзедун, Дэн Сяопин, 

Ли Сын Ман, Обама, 

Путин. 
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 3- бөлүм.  Билим берүүчүлүк натыйжалар жана баалоо 

3.1. Окуучуларды окутуунун күтүлгөн натыйжалары (баскычтар жана класстар 

боюнча) 

Негизги мектепте тарыхты окуп-үйрөнүүнүн натыйжасы катары окуучуларда 

негизги компетенттүүлүктөрдү — маалыматтык, социалдык-коммуникативдик жана 

«Өзүн-өзү өркүндөтүү компетенттүүлүгү», атайын (предметтик): хронологиялык жана 

картографиялык, этномаданий, тарыхый-цивилизиялык жана социалдык-жарандык 

компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу болуп саналат. 

Негизги мектепте тарыхты окуп-үйрөнүүнүн маанилүү инсандык натыйжасы 

төмөнкүлөр: 

— үй-бүлөнүн, этникалык жана диний топтун мүчөсү катары өз иденттүүлүгүн 

аңдап билет; 

— азыркы коомдун гуманисттик традицияларын жана баалуулуктарын кабылдайт 

жана адам укуктарын жана эркиндиктерин урматтайт; 

— өткөн муундардын социалдык-адептик тажрыйбасы тууралуу ой жүгүртө алат, 

азыркы коомдогу өз позициясын жана жүрүш-турушун жөнгө салат; 

Негизги мектепте тарыхты окуп-үйрөнүүнүн метапредметтик натыйжасы 

төмөнкүлөр: 

— өзүнүн: окуу, коомдук ж.б. ишмердиктерин аң-сезимдүү уюштуруу жана жөнгө 

салуу жөндөмдүүлүгү калыптанган; 

— окуу жана мектептен тышкаркы окуу маалыматтары (фактыларды анализдөө 

жана жалпылоо, жөнөкөй жана кеңири план, тезис, конспект түзүү, корутунду жасоо жана 

негиздөө ж.б.) менен иштөө ыктарына ээ болуп, маалыматтын азыркы булактарын, 

ошонун ичинде, электрондук материалдарды колдонот; 

— чыгармачыл тапшырмаларды аткарууга, ишмердигинин натыйжаларын түрдүү 

формада (кабарлоо, эссе, презентация, реферат ж.б.) алып чыгууга жөндөмдүү; 

— классташтары менен кызматташууга, коллективдүү ишке, мектепте жана 

социалдык чөйрөдө маданияттар аралык өз ара аракеттенүүнүн негиздерин өздөштүрүүгө 

даяр. 
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3.1. Окуучуларды окутуудан күтүлүүчү натыйжалар (баскычтар жана класстар боюнча) 

Мазмундук 

сызыктар 

Компетент

үүлүктөр 
Билим берүүнүн натыйжалары 

5 6 7 8 9 

1.  

Тарыхый 

мезгил 

1  
Хроноло-

гиялык 

жана 

картогра-

фиялык 

5.1.1.1. тарыхый 

жыл менен 

кылымды шайкеш 

келтире билет.  

6.1.1.1. окуялардын 

мезгилдерге жараша 

узактыгын жана улан-

мачылуулугун тактай 

алат. 

6.1.1.2. легендаларга 

таянуу менен тарыхый 

картаны чечмелей 

билет 

7.1.1.1. тарыхтагы 

негизги окуялардын  

даталарын атайт 

жана мезгилдерге 

бөлүштүрө билет, 

хронологиялык 

талблица түзө алат.  

8.1.1.1. тарыхтагы эң 

башкы даталарды, 

негизги тарыхый 

процесстердин мез-

гилин хронология-

лык рамкада белги-

лей алат.  

9.1.1.1. XX–XXI кк эң 

негиздүү, түп тамы-

рынан бери өзгөрүүгө 

алып келген тарых-

тагы саясий окуялар-

ды айтып бере алат 

жана картадагы өзгө-

рүштөрдү көрсөтөт.  

2  
Тарыхый-

цивилиза-

циялык 

5.1.2.1. өзгөчөлөн-

гөн тарыхый 

фактыларды жана 

жалпы тарыхый 

көрүнүштөрдү дал 

келтире алат. 

6.1.2.1. хронологияны 

пайдалануу менен 

окуялардын узакты-

гын жана уланмачы-

луулугун аныктай 

алат.  

7.1.2.1. дүйнөлүк 

маданияттын көп-

түрдүүлүгү жөнүндө 

элестете алат.  

8.1.2.1. берилген чен 

өлчөмгө карата 

тарыхый булактарды 

максатуу түрдө тан-

дай (системалашты-

ра) алат. 

9.1.2.1.  кээ бир өлкө-

лөрдүн социалдык-

экономикалык өнүгүү 

динамикасын салыш-

тыруу менен анын 

этаптарын мүнөздөйт, 

алардын ХХ – XXI кк 

чектериндеги модер-

низациялануу жолу-

нун негизги мазмунун 

жана жыйынтыгын 

баалай алат.  

3  
Этнома-

даний  

 6.1.3.1. өзүнүн жана 

башка этностордун 

тарыхый маданий 

баалуулуктарын 

билет. 

7.1.3.1. өз  жана 

башка этностордун 

тарыхый-маданий 

баалулуктарын 

анализдей алат. 

 

8.1.3.1. өз жана 

башка маданий чөй-

рөдө жүрүм-турум 

нормаларын түшүн-

дүрүп бере алат. 

9.1.3.1. өз өлкөсүнүн 

жана дүйнөлүк тары-

хый маданий социал-

дык чөйрөнүн өзгөчө-

лүктөрүн тааныйт 

ошо менен бирге мез-

гилге жараша анын 

өзгөрүүлөрүн көрө 

билүүгө жөндөмдүү. 
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4  
Социалдык

-жарандык 

5.1.4.1. жалпы 

адамзаттын негиз-

ги баалуулукта-

рын билет жана 

түшүнөт 

6.1.4.1. жалпы адам-

заттык принциптерди 

классификациялайт 

 

7.2.3.1. жалпы адам-

заттын негизги баа-

луулуктарды анализ-

дей алат 

 

8.1.4.1. азыркы окуя-

лардын маңызын 

баалоодо жана анын 

себептерин ачууда 

тарыхый билимде-

рин колдоно алат. 

9.1.4.1. өзүнүн жаран-

дык позициясын көр-

сөтөт жана жалпы 

адамзаттык баалуу-

луктардын негизинде 

аракеттене алат. 

2. 

Тарыхый 

мейкиндик 

1  
Хронологи

ялык жана 

картогра-

фиялык 

5.2.1.1. тарыхый 

картадан аймак-

тарды, мамлекет-

терин чектерин, 

шаарлардын ор-

дун көрсөтө алат.  

6.2.1.1. тарыхый кар-

таны пайдалануу ме-

нен байыркы цивили-

зациялардын ордун, 

алардын жаратылыш 

шарттарын  жазып 

бере алат. 

7.2.1.1. тарыхый 

окуя жана көрүнүш-

төрдүн негиздүү бел-

гилерин жана мүнөз-

дөрүн атап бере алат.  

8.2.1.1.XVII-XIX кк. 

колониялык импе-

риялардын кеңейи-

шин көрсөтүп, коло-

ниялык саясаттын 

негизги багыттарын 

жана кесепеттерин 

айтып бере алат.   

9.2.1.1. тарыхый 

фактыларды салыш-

тыруу менен анын 

жалпылыгын жана 

өзгөчөлүгүн бөлүп 

көрсөтө алат. 

2  
Тарыхый-

цивилиза-

циялык 

5.2.2.1. тарыхый 

окуялар жана 

алардын каты-

шуучулары жөнү-

ндө айтып бере 

алат (ооз эки жана 

жазуу түрүндө) 

 

 

6.2.2.1. дүйнөлүк жана 

ата мекендик тарых 

жана маданияттагы 

негизги фактыларды 

элестете алат.  

7.2.2.1. маданияттын 

жана руханий 

жашоонун өнүгү-

шүндө диндин ролун 

белгилей алат. 

8.2.2.1. ири согуш-

тардын себебин, жү-

рүшун анализдейт, 

алардын мүнөзүн 

баалайт, ири дөөлөт-

төрдүн союзунун ты-

шкы саясаттарынын 

негизги багыттарын 

аныктай алат 

9.2.2.1. өткөн жана 

азыркы окуялардын 

жана көрүнүштөрдүн 

маанисин ачып берүү-

дө тарыхый билим-

дерин жана тарыхый 

анализдөөнүн жолдо-

рун колдоно алат.   

3  
Этнома-

даний  

5.2.3.1. ар түрлүү 

тарыхый доорлор-

догу элдердин 

ишмердигин, жа-

шоо образын жана 

шарттарын мүнө-

здөй алат. 

6.2.3.1. өз жана башка 

маданий чөйрөдө 

жүрүм-турум норма-

ларын түшүндүрүп 

бере алат 

7.2.3.1. өз ата 

мекенинин жана 

дүйнөлүк маданият-

тын өнүгүшүнө мү-

нөздөмө бере алат 

8.2.3.1. башка этнос-

тордун тарыхый-

маданий баалуулук-

тарына толеранттуу 

мамиле жазай алат.  

9.2.3.1. өз жана башка 

маданий чөйрөдөгү 

жүрүм-турум норма-

ларына анализ бере 

алат. 

4  
Социалдык

-жарандык 

5.2.4.1. тарыхый 

тексти окуп аңдап 

түшүнөт, анын 

негизги мазмунун 

6.2.4.1. байыркы 

цивилизациянын 

жаратмандарынын өз 

ара мамилелери 

7.2.4.1. ар түрдүү 

доорлордогу элдер-

дин тарыхый-мада-

нияттынын тажрый-

8.2.4.1.адамзаттын 

өнүгүшүнүн өзгөчө-

лүгүн, алардын мате-

риалдык жана рухий 

9.2.4.1. саясий 

система жана 

режимдерге 

мүнөздөмө берет, 
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ачып бере алат.  жөнүндө элестете 

алат.  

баларын түшүнөт 

жана кабыл алат 

керектөөлөрүнүн 

өсүшүн, эмгек шарт-

тарынын өзгөрүшүн, 

жашоо образын жана 

турмуш-тиричили-

гин түшүндүрүп бе-

ре алат.  

фактыларга таянуу 

менен саясий режим-

дердин маңызын ачып 

берет.  

3. 

Тарыхый 

динамика 

1  
Хроноло-

гиялык 

жана 

картогра-

фиялык 

5.3.1.1. бир же 

бир нече булак-

тардан зарыл маа-

лыматты табуу 

жөндөмдүүлүгүн 

көрсөтө алат. 

6.3.1.1. ар түрлүү 

булактарга таянуу 

менен маалыматтын 

окшоштуктарын жана 

айрымачылыктарын 

салыштыра алат.  

7.3.1.1. негизги 

тарыхый түшүнүк-

төрдүн маанисин 

жана маңызын чеч-

мелеп бере алат.  

8.3.1.1. ири өлкөлө-

рдөгү өнөр жай төң-

көрүшүнүн фактыла-

рын, экономикалык 

өнүгүүнүн негизги 

белгилерин анализ-

дей алат.  

9.3.1.1. ар түрлүү 

булактарда белгилен-

ген тарыхый факты-

ларга баа бере алат.  

2  
Тарыхый-

цивилиза-

циялык 

5.3.2.1. ар түрлүү 

доорлордогу эл-

дердин тышкы об-

лигин, турак жай-

ын, эмгек курал-

дарын, турмуш 

тиричилик буюм-

дарын, кийим ке-

челери, тарыхый 

эстеликтерин жа-

на элдик чыгарма-

чылык предметте-

рин жазып бере 

алат. 

6.3.2.1. маданияттын 

негизги 

жетишкендиктерине 

мүнөздөмө берүү 

менен дүйнөлүк 

маданияттка байркы 

цивилизациянын 

кошкон салымын 

баалоо аркылуу анын 

маданий өнүгүштөгү 

өзгөчө маанилүүлүгүн 

аныктай алат.  

7.3.2.1. жашоо 

образынын, адамдар-

дын дүйнөнү кабыл 

алуусунун өзгөрү-

шүн көрсөтүү менен 

маданий жашоодо 

жана саясатта, диний 

багытта, чарбачы-

лыкта шаарлардын 

ролун тактай алат.  

8.3.2.1.  өткөн 

доорлорго салыш-

тырмалуу адамдар-

дын дүйнөгө, айлана 

чөйрөгө болгон көз 

карашынын, элес-

төөлөрүн өзгөрүшүн 

анализдей алат. 

9.3.2.1. негизги саясий 

агымдардын 

эволциясына, алардын 

өкүлдөрүнүн 

ишмердүүлүктөрүнө 

баа бере алат.  

3  
Этнома-

даний  

 6.3.3.1. өз жана башка 

этностордун 

тарыхына жана 

маданиятына кызыгат.  

7.3.3.1. тарыхый 

билимди колдонуу 

менен өз өлкөсүнүн 

жана дүйнөлүк 

тарыхый эстеликтер-

ди аныктайт жана 

8.3.3.1. өз өлкөсүнүн 

тарыхындагы элдер-

дин жана жеке ин-

сандардын аракетте-

рин алардын жашоо-

догу ишмердүүлүк-

9.3.3.1. тарыхый 

өнүгүштүн натыйжа-

ларын анын күчтүү 

жана алсыз жактарын 

анализдей алат.  
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сактоого даяр төрүнө жана бүтүн-

дөй адамзаттагы же-

тишкендиктерди ба-

лоо тажрыйбасы бар 

экендигин көрсөтө 

алат.  

4  
Социалдык

-жарандык 

5.3.4.1. адамдар 

менен сүйлөшүү 

билимдерин кол-

донуу менен мек-

тепте жана мек-

тептен тышкары 

жашоодо мадани-

яттын көп түрлүү 

чөйрөсүндө диа-

лог жүргүзө алат.  

6.3.4.1.  ар түрлүү 

тарыхый жана азыркы 

булактардан маалы-

маттарды система-

лаштыра алуу билгич-

тигин көрсөтө алат. 

7.3.4.1. жеке жана 

топтук иштерде 

өзүнүн күчтүү жана 

алсыз жактарын 

белгилеп, аргумент-

тештирүү аркылуу 

жыйынтык чыгара 

алат. 

8.3.4.1. окутулган 

тарыхый окуяга 

карата өзүнүн 

интерпретациясын, 

баасын сунуштай 

алуу жөндөмүнө ээ.  

9.3.4.1. ар түрлүү 

булактардан тарых-

тагы социалдык-

саясий окуяларды 

бөлүп көрсөтө алат.  

4. 

Тарыхый 

персонажда

р 

1  
Хроноло-

гиялык 

жана 

картогра-

фиялык 

5.4.1.1. тарыхый 

инсандарды атап 

беришет 

6.4.1.1. тарыхый 

инсандардын 

ишмердүүлүктөрүн 

жазып беришет  

7.4.1.1. инсандарды 

конкреттүү 

мезгилдердин 

убактысына 

локалдаштыра 

алышат  

8.4.1.1. инсандарды 

белгилүү бир 

мезгилдин 

убактысына жараша 

топтоштура алышат.  

9.4.1.1. XX к четерин-

деги ири техникалык 

ачылуулар жана мате-

риалдык, руханий ма-

данияттын өнугушу-

нун негизги белгиле-

рин жана алардын 

адамдын жашоосуна 

тийгизген таасирин 

баалай алышат.  

2  
Тарыхый-

цивилиза-

циялык 

 6.4.2.1. элдердин жана 

тарыхый инсандардын 

ишмерүүлүктөрүнүн 

маанисин жазып 

беришет 

 

7.4.2.1. мамлекеттик 

ишмердердин 

ишмердүүлүгүн 

мүнөздөй алышат 

8.4.2.1. тарыхтагы 

негизги окуялар, ан-

дагы катышуучулар 

жөнүндө айта алы-

шат жана алардын 

аракеттеринин маа-

нисине баа беришет  

9.4.2.1. тарыхы 

балкатарды жана 

мезгилдүү басмалар-

ды колдонуу менен 

адамдардын жашоо 

белгилерин аныктай 

алышат  

3  5.4.3.1. жашоо 6.4.3.1. тарыхтагы өтө 7.4.3.1. маданиятта- 8.4.3.1. тарыхый оку- 9.4.3.1. саясий лидер-
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Этнома-

даний  

предметтерин 

жана тиричили-

гин, маданий эсте-

ликтерди салыш-

тыра алышат  

маанилүү окуя жана 

инсандарга өз мами-

лесин аныктайт жана 

түшүндүрүп бере 

алат.  

гы эң көрүнүктүү 

эстеликтерге жана 

аларды жаратуучу-

ларга баа берүү 

менен мүнөздөй алат  

яларды жана окуу 

адабиятында берил-

ген тарыхый инсан-

дарды анализдей 

алышат.  

лердин жана топтор-

дун ишмердүүлүгүнүн 

мотиви, максаты жана 

жыйынтыгына баа 

беришет 

4  

Социалдык

-жарандык 

 6.4.4.1. маданияттын 

эң көрүнүктүү ишмер-

лер жана алардын 

кошкон салымдары 

жөнүндө айтып 

беришет  

7.4.4.1. эң негиздүү 

ачылыштар жана 

адамдардын ойлоп 

табуулары, алардын 

адамзаттын өнүгү-

шүнө кошкон салы-

мы жөнүндө элесте-

те алышат жана ис-

кусстводо, диний 

ишенимдердеги өз-

гөчөлүктөрүн тактап 

беришет  

8.4.4.1.  адамдардын 

коомдогу абалынын 

кээ бир мисалдарына 

мүнөздөмө беришет  

9.4.4.1. коом менен 

мамлекеттин , инсан-

дар ортосундагы кара-

ма-каршылыктарды 

чечүү жөндөмдүүлүк-

төрүн бөлүп көрсөтө 

алышат   
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3.2. Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги стратегиялары 

Билим берүүнүн сапатына баа берүү окуучунун билим алуудагы 

жетишкендиктеринин, билим берүү программаларынын, билим берүү процессинин 

касиеттеринин жана билим берүү уюмдарында мамлекеттик билим берүү 

стандарттарынын ресурстук камсыз кылынышын жана билимдин сапатынын ченемдик-

укуктук актыларда белгиленген башка талаптарга шайкеш келишин аныктоо максатында 

жүргүзүлөт. 

1. Окуучулардын жеке билимдик жетишкендиктерин жана прогрессин өлчөө үчүн 

баа берүүнүн диагностук, форматтык жана жыйынтык сыяктуу үч түрү колдонулат. 

2. Диагностук баа берүү окуучунун прогрессине баа берүү үчүн колдонулат – окуу 

жылынын ичинде мугалим окуучулардын компетенттүүлүгүнүн калыптанышынын 

баштапкы деңгээлин жетишилген натыйжалар менен салыштырууну жүргүзөт. 

Диагностук баа берүүнүн натыйжалары сыпаттама түрүндө катталат, алар жалпыланат 

жана мугалим үчүн окутуу милдеттерин жана окуучулар үчүн окуу милдеттерин коюу 

жолу менен окуу процессине түзөтүүлөрдү киргизүү жана өркүндөтүү үчүн негиз болуп, 

кызмат кылат. 

3. Форматтык баа берүү материалды өздөштүрүшүнүн жекече өзгөчөлүктөрүн (ишти 

аткаруу темпи, теманы өздөштүрүү ыкмалары ж.б.) эске алуу менен окуучунун 

прогрессин аныктоо, ошондой эле ийгиликтерге жетишүү үчүн рекомендацияларды иштеп 

чыгуу максатында колдонулат. Мугалим форматтык баа берүүнү окутууну өз убагында 

коррекциялоо, пландаштырууга өзгөртүүлөрдү киргизүү, ал эми  

окуучулар – алар аткарган иштин сапатын жакшыртуу үчүн пайдаланат. Окуучунун 

прогресси окуучу аткарган конкреттүү иштин негизинде билим берүү чөйрөсүнүн 

алкагында окутуу максаттарында түптөлгөн белгилүү натыйжаларга жетишүү катары 

аныкталат. Журналга белги коюу менен мугалим окуучунун жекече прогрессине көз 

салууну белгилейт. 

4. Суммативдик баа берүү окутуунун ар бир баскычы үчүн пландаштырылган 

натыйжаларга окуучунун жетишүү даражасын аныктоо үчүн жардам берет жана 

учурдагы, аралык жана жыйынтыктоочу баа берүүдөн келип чыгат. 

5. Жекече аткарылган милдеттерге учурдагы баа берүү баа берүү ченемдерине 

(туура чечимдердин саны, жол берилген каталыктардын саны, тариздөө эрежелерин 

жолдоо ж.б.) жана мугалими жана/же окуучунун өзү берген айрым иштерди аткаруу 

критерийлерине жараша жүргүзүлөт. Мугалим окуу материалдарын өздөштүрүүдө 

окуучунун жекече өзгөчөлүктөрүнө учурдагы баа берүүнү жүргүзөт. 

6. Орто аралык баа берүү предметтик стандартта аныкталган иштин түрлөрүнүн 

негизинде жүргүзүлөт: жазуу жүзүндөгү иштер/булактары менен иштер; оозеки жооп/бет 

ачар; долбоор, изилдөө иштери, иштин өзгөчөлүү түрлөрү; портфолио 

(жетишкендиктердин папкасы) ж.б. Иштин бардык түрлөрү баа берүү критерийлеринин 

негизинде бааланат, милдеттүү болуп саналат жана мугалим тарабынан баа берүү планын 

иштеп чыгууда алдын-ала пландаштырылат. 

7. Жыйынтык баа берүү мектептин календарына (чейрек, жарым жылдык, окуу 

жылы) ылайык жүргүзүлөт жана колдонуудагы ченемдерге жана баа берүүнүн иштеп 

чыккан критерийлерине ылайык жазуу жүзүндө аткарылат. Милдеттүү иштердин 

түрлөрүнүн саны жана алардын жыйынтыктоочу баа берүүдөгү салыштырма салмагы 

окутуунун баскычтарын жана предметтердин өзгөчөлүгүн эске алуу менен предметтик 
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стандарттар боюнча аныкталат. Иштердин формаларынын ар түрдүүлүгүн мугалим 

окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен аныктайт. 

8. 5-9-класстарда баа берүү окуучунун ички туюмуна дем берүү, өзүнө-өзү баа берүү, 

өзүнө-өзү талдоо жана өз ара баа берүү, өз ишине жана башка окуучулардын ишине сын 

көз менен баа берүү жөндөмүн калыптандырууга багытталган. Ушул максатта белгилер, 

ошондой эле сапаттык жана сыпаттоо ыкмалары колдонулат. 

9. Баа берүү максаттарына жетишүү үчүн негизги жана жогорку мектептин 

мугалими: 

1) бааны окутуунун натыйжасына жетишүү даражасынын көрсөткүчү катары карайт; 

2) натыйжаларга жетишүүгө жана инсандык өнүгүшүнө тиешелүү окуучунун 

прогрессине көз салат; 

3) сапаттык жана сандык баа берүүнүн (окуучунун портфолиосу, байкоо жүргүзүү, 

тесттер, контролдук иштер ж.б.) ар кандай формаларын (жеке жана топтук, оозеки жана 

жазуу жүзүндө ж.б.), усулдарды, ыкмаларды жана аспаптарды пайдаланат; 

4) маселени биргелешип чечүү үчүн окуучунун прогресси жана окутуу 

процессиндеги кыйынчылыктар жөнүндө ата-энелерге маалымдайт; 

5) ким, качан жана кайда, ага баа бергендигине карабастан окуучуларга коюлган 

талаптардын биримдигин камсыз кылат. 

Баалоо окуу-тарбия пролцессинин маанилүү этабы, окуучу, мугалим жана жалпы эле 

тарбиялоо процесси тууралу маалымат алууга багытталган дидактикалык аракеттердин 

комплекси болуп саналат. Баа окуучулардын алган билимдерин жана ээ болгон 

компетенцияларын, окуучулардын иштеринин натыйжалуулугун жана колдонулуп жаткан 

дидактикалык стратегиялардын тууралыгын аныктоого мүмкүнчүлүк берет. 

Баалоо – бул билим берүү процессине интеграцияланган комплектүү дидактикалык 

метод, ал өткөрүү мөөнөтүнө жараша: биринчи, күндөлүк жана жыйынтыктоочу болушу 

мүмкүн. 

Натыйжалуу окутууга багытталган баалоо системасы төмөндөгүлөргө мүмкүнчүлүк 

түзөт: 

— окуучуларга предметти окуп-үйрөнүүдө канчалык ийгиликке, мугалимге коюлган 

максатына жетишкендиги тууралу маалымат берип, кайтарым байланышты жүзөгө 

ашырат; 

— аны жазалоо эмес, кызыктыруу формасында колдонуу; 

— окуу ишмердигин стимулдаштыруу; 

— анын жардамы менен окуучулардын бир аз да болсо алга жылуусун белгилөө; 

— өзүн-өзү баалоонун калыптанышына жана өнүгүшүнө көмөктөшүү. 

Бардык окуучулардын активдүүлүгүнө жана потенциалына карабастан 

камтылгандыгы баалоонун маанилүү шарты. Баа окуучулардын таанып-билүү жана 

изилдөөчүлүк ишмердигин стимулдаштырууга, кыйла жогорку натыйжаларга жетишүү 

перспективасын ачууга тийиш. Баалоо аркылуу мугалим окутуу процессинде окучу 

кездеше турган проблеманы, кыйынчылыктарды айкындоого тийиш. Баалоонун 

натыйжасында чыгарылган тыянак, мугалимге конкреттүү кырдаалда иштөө методдорун 

жана формаларын колдонуунун натыйжалуулугу тууралу зарыл маалымат берет. 

Баалоо төмөнкү этаптарды өзүнө камтыйт: 

1. Максатты пландаштыруу, коюу, критерийлерди жана баалоо шкаласын аныктоо. 
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2. Иштелип чыккан критерийдин негизинде окутуунун натыйжаларын баалоо жана 

түшүндүрмө берүү. 

3. Баалоонун негизинде корутунду чыгаруу. 

4. Жүргүзүлгөн баалоонун негизинде практикалык сунуштарды иштеп чыгуу. 

Окуучуларды баалоонун принциптери жана критерийлери билим берүүнүн 

максаттары жана милдеттери менен шартталган. Негизги максаттарды жүзөгө ашыруу 

үчүн мугалим окуу стандарттарын колдонот жана анын базасында баалоонун 

критерийлерин жана формаларын иштеп чыгат. 

Мугалим натыйжаларды баалоонун оозеки, жазуу жана практикалык формаларын 

колдонууга тийиш. Окуучулардын билимин текшерүүнүн төмөндөгүдөй формалары жана 

методдору каралат: 

— суроолорго жооп; 

— айтып берүүнүн түрлөрү; 

— тарыхый инсандарга мүнөздөмө берүү; 

— жеке жана топтук долбоор; 

— контурдук карта менен иштөө; 

— тестирлөө. 

Мында жооптордун тууралыгы гана бааланбастан, билимдердин жана 

компетенциялардын системасы, жооп берүүчүнүн эрудициясы, предметке мамилеси 

бааланат. 

 

4. Билим берүү процессин уюштурууга коюлуучу талаптар 

4.1. Ресурстук камсыз кылууга коюлуучу талаптар 

1. Жалпы билим берүүчү мекемелерде окуу процессин окуу-методикалык жактан 

камсыздоо Кыргыз Республикасынын билим жана илим Министрлиги тарабынан 

жарыялануучу окуу жылындагы окуу сабактарын окутуу жөнүндөгү инструктивдик-

методикалык катка ылайык ишке ашырылат. 

         Бул катта төмөнкүлөр берилет: 

Кыргыз Республикасындагы башталгыч, негизги, орто жалпы билим берүүчү 

мекемелердеги мамлекеттик компонент базистик окуу процессинде бардык сабактар 

окуу китептери жана окуу-методикалык комплекстери (ОМК) (конкреттүү 

аталыштарын көрсөтүү менен) камсыз болушу; 

Окуу-методикалык пособиялардын, сабактар боюнча рекомендациялардын тизмеси 

(тандоо курсу, факультативдик окутуу, прикладдык курстар). 

1. Окуу адабиятынын төмөнкү типтерин өзүнө камтыган окуу-методикалык 

комплекстерин иштеп чыгуу, кыйла келечектүү деп таануу керек.  

— Окуу программасы — тарых предметинин мазмунун: билимдердин көлөмүн жана 

түзүмүн, үйрөнүүлүчү темалардын ырааттуулугун жана сабактардын санын, ошондой эле, 

тарыхты окуп-үйрөнүү процессинде окуучуларда калыптанууга тийиш болгон 

ишмердүүлүктөрдүн ыкмаларын аныктаган нормативдик документ. 

— Окуу китеби — негизги жалпы орто билим берүүнүн мазмунун чагылдырган, 

зарыл иллюстративдик жана методикалык материал менен жабдылган китеп; 

— Окуу колдонмосу — факультативдик курстарда колдонулуучу китеп; 

— Окуу үчүн китеп — окуу китеби менен катар эле, негизги курстун айрым 

темаларын же сюжеттерин кызыктуу формада баяндаган китеп; 
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— Хрестоматия — Кыргызстан жана Дүйнө тарыхынын үйрөнүлүп жаткан 

мезгилдери боюнча документтердин жана булактардын жыйнагы; 

— Жумушчу дептер — окуучулар үчүн түрдүү таанып-билүүчүлүк 

тапшырмалардын жыйнагы, ошонун ичинде, контурдук карталар бар индивидуалдуу 

окуу-методикалык колдонмо; 

— Маалымдамалар — милдеттүү материалды, ошондой эле, окуучунун өз алдынча 

кошумча иштөөсү үчүн зарыл болгон, маалыматтык-энциклопедиялык билимдердин 

минимумун камтыган китеп; 

— Картографиялык материалдар (түшүндүрмө тексттери жана иллюстрациялары 

бар тарыхый карталардын жыйнагы – тарыхый атластар, дубал карталары,  контурдук 

карталар) тиешелүү тарыхый материалдарды өздөштүрүүгө, картографиялык 

компетентентүүлүктөрдү калыптандырууга багытталган. 

— Окутуунун электрондук каражаттары (мультимедиялык презентациялар, 

электрондук энциклопедиялар жана маалымдамалар, хрестоматиялар, интернет-ресурстар, 

электрондук окуу китептери, электрондук окуу карталары жана атластары) окутуунун 

окуп, таанып-билүү ишмердигинин бардык этаптарында окутуунун салттуу каражаттарын 

компьютердик колдоо катары маалыматтык компьютердик технологияларды колдонуунун 

караштырат. 

— Аудиовизуалдык каражаттар (диафильмдер,  диапозитивдер,   компьютердик  

программалар,   кинофильмдер,  видеожазмалар, аудиоматериалдар ж.б.) тарыхты 

окутуунун көрсөтмөлүүлүгү принцибин жүзөгө ашырууга багытталган. 

Мындан тышкары, тарыхый темадагы көркөм сүрөттөрдүн репродукциясын, окуу 

картиналарын колдонуу зарыл. 

 

4.2. Шыктандыруучу окутуу чөйрөсүн түзүү 

Мотивация, окуу маселелерин чечүү процессинде окуучунун активдүүлүнүн жана өз 

алдынчалыгын камсыз кылат. Окуу мотиви – бул негизин аң-сезимдүү максат түзгөн, 

окуучунун окууга карата субъективдүү мамилеси. Бардык мотивдерди социалдык жана 

таанып-билүүчүлүк деп бөлүүгө болот. Биринчиси, адамдар менен өз ара аракеттенүү 

ыкмаларына багыт алып, оң баа алууга жетишүүгө жана белгилүү бир кесип алууга 

умтулуу аркылуу, тарыхтын баалуулугун аңдап-билүү менен байланышкан. Экинчисинде 

– процессуалдык мотивдер, б. а. окуу процессине кызыгуу өзгөчө роль ойнойт. 

Окуу ишмердиги дайыма көп мотивдүү, анда тышкы жана ички мотивдер 

айкалышып турат. Ички мотивдерге окуу процессиндеги өзүнүн өнүгүүсү, башкалар 

менен жана башкалар үчүн аракет жасоо, жаңы, белгисизди таанып-билүү кирет. Андан 

аркы жашоосу үчүн окуунун зарылдыгын түшүнүү, мугалимдерден, өзүнөн улуу 

инсандардан мактоо угууну, табигый жана пайдалуу көрүнүш катары кароого болот. 

Аргасыздан окуу, окууну адаттагыдай көрүнүш катары кабыл алуу, лидерлик жана 

престиж үчүн окуу, көңүл борборунда болууга умтулуу мындай мотивдердин тышкы 

белгиси болуп саналат. Тышкы мотивдер ар кандай сыйлыктар жана жол болбой калуудан 

качуу үчүн окуудан ачык байкалат. Бул мотивдер окуу процессинин мүнөзүнө жана 

натыйжаларына терс таасир тийгизиши мүмкүн. 

Окуу ишмердигинин мотивдерин эки топкө бөлүүгө болот. 

 I. Окуу ишмердигинин өзүндө түптөлгөн мотивдер: 
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1) окуунун мазмуну менен байланышкан мотивдер: окуучуга жаңы фактыларды 

билүүгө, билимдерге, ишмердиктин ыктарына ээ болууга, көрүнүштөрдүн маңызын 

түшүнүү үчүн окууга түрткү болот; 

2) окуу процесси менен байланышкан мотивдер: окуучу интеллектуалдык 

активдүүлүгүн көрсөтүүнү, талкуулоого катышууну, маселелерди чечүү процессинде 

пайда болгон тоскоолдуктарды жеңүүнү каалайт, б.а. баланы алынуучу натыйжа гана 

эмес, чечүү процессинин өзү да кызыктырат. 

II. Окуу ишмердигинен тышкаркы мотивдер: 

1) кеңири социалдык мотивдер: а) коом, класс, мугалимдер, ата-энелер алдындагы 

милдет жана жоопкерчилик; б) өзүн-өзү аныктоо (келечек үчүн маанисин түшүнүү, 

келечектеги ишке даярданууга каалоосу ж.б.) жана өзүн-өзү өркүндөтүү (окуунун 

натыйжасында өнүгүү); 

2) тар жеке мотивдер: а) жагууга, жакшы баа алууга умтулуу (ойдогудай болуу 

мотивациясы); б) теңуштарынын арасында татыктуу орун ээлеп, биринчи окучу болууну 

каалоо (престиждүү мотивация); 

3) терс мотивдер: мугалимдер, ата-энелер, классташтар тарабынан болуучу 

жагымсыз жагдайлардан качууга умтулуу (жагымсыз жагдайлардан качуу мотивациясы). 

Окуу ишмердигиндеги мотивацияны эки жол менен өнүктүрүүгө мүмкүн болот. 

Биринчиси «төмөндөн жогоруга карай» жол катары белгиленген. Аны жүзөгө ашыруу 

окуучулардын жагымдуу эмоциялык толгонууларына таянуу менен, алардын каалоолорун 

жана муктаждыктарын канааттандыруу үчүн шарттарды түзүү аркылуу камсыз болот. 

Мында окуучулардын кызыкчылыктары эсепке алынып: аларга пикирилерин айтууга 

мүмкүнчүлүк берилип, таанымал болууга, жетишкендиктеринин баалануусуна, 

мактоолорго татыктуу болууга умтулуусуна колдоо көрсөтүлөт. 

Экинчи жолу, «жогорудан төмөнгө карай» жол, окуучунун тандаган багытын эсепке 

алуу менен, окуучулардын каалоосуна, максат кое билүүсүнө, идеалдарды 

өздөштүрүүсүнө шарт түзүү. Бул жол ынандыруу, кеңеш берүү, үлгү көрсөтүү методдорун 

колдонуу менен байланышкан. Анда жамаат, социалдык чөйрө, каада-салттар өзгөчө роль 

ойнойт. 

Адабият жана искусство тарабынан түзүлгөн тарыхый персонаждар, образдар 

аркылуу, мектеп окуучулары өзүнүн «мен» дегенин, курчап турган адамдарды таанып-

билүүгө, өзүнүн жүрүм-турум сызыгын калыптандырууга, турмуштук тажрыйба алууга 

умтулат. Ушул жерден өзүнүн жүрүм-турумдарын салыштырып, окшоштуруу үчүн ага 

тарбиялык максаттта үлгүлөрдү көрсөтүүнүн канчалык маанилүү экендигин байкайбыз. 

Окуучунун жашоо-тиричилигинде анын маанилүүлүгүн айкындоо аркылуу тарыхты 

окуп-үйрөнүү боюнча мотивациясын күчөтүү үч багытта жүрүшү мүмкүн. 

Биринчи багыт окуучулардын эмгектик, коомдук жана турмуш-тиричилик 

чөйрөсүндөгү практикалык ишмердигинин кеңейиши, социалдык-саясий маанилүүлүгүн 

көрсөтүү менен байланышкан. Бул багытты жүзөгө ашыруу мектептин алдына коюлган 

маанилүү милдеттердин бири болуп саналат. Бул багыттагы иш көбүнчө тарых сабагынан 

тышкаркы жерлерде жүрөт. 

Экинчи багыт азыркы коомдук-саясий турмушту түшүнүү жана ага активдүү 

катышуу үчүн тарыхты окуп-үйрөнүүнүн маанилүүлүгүн көрсөтүү аркылуу жүзөгө ашат. 

Аны жүзөгө ашыруу үчүн окуучуларга тарых коомдун өнүгүшүнүн ар бир этабындагы 
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социалдык-экономикалык проблемаларды анализдөөгө үйрөтүп, бүгүнкү күндүн өткөнгө, 

келечектин азыркы күнгө көз карандылыгын айкындайт. 

Үчүнчү багыт маанилүү тарыхый фактыларды деталдаштыруу, инсандын руханий 

дүйнөсүн көрсөтүү жана жүрүм-турумдарын мотвациялоо аркылуу жүзөгө ашырылат. 

Тарых биринчи кезекте, айрым инсандардын тагдырларынын жана ишмердиктеринин 

чөйрөсү катары көрсөтүлөт. Бул бир эле мезгилде, тарыхый окуяларга түшүнүп гана тим 

болбостон, эмоциялык аралашууга, терең анализ жасоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт. 

Ошол эле мезгилде тарыхый инсандардын иш-аракеттерин көрсөтүү, тарыхый 

процесстин субъектисиин өнүгүшүн ачып берет жана окуучуларда адептик позицияны 

иштеп чыгуу проблемасын чечет. Ушул максатта, окуучуларга үйрөнүлүп жаткан 

окуяларды жана көрүнүштөрдүн маанилүүлүгүн көрсөтүү, алардын турмуштук 

тажрыйбасын, социалдык практикасын актуалдаштырууга ыраттуу таянууга тийиш. 

 

 

 

 

 

 

 


