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Мугалимдер үчүн усулдук колдонмо Кыргыз Республикасынын жалпы 
билим берүү уюмдарынын 9-классы үчүн «Диндердин өнүгүү тарыхы» окуу ки-
тебинин негизинде жазылды. Усулдук колдонмонун өзгөчөлүгү мамлекеттик 
билим берүү стандарты, предметтик стандарт, негизги компетенттүүлүктөр 
менен предметтик компетенттүүлүктөрдүн өз ара байланышы боюнча муга-
лимдерге багыттама бергендигинде.    

Усулдук колдонмодо күтүлүүчү натыйжалар, окуучулардын жеке билим 
деңгээлин баалоонун жаңы түрлөрү боюнча маалыматтар камтылды. Окуу 
китебинин мазмунунун негизинде программага ылайык календардык-тема-
тикалык план жана максатка жетүүнүн жолдорун аныктоочу усулдун түрлөрү 
жазылды. Сабактын пландарынын үлгүлөрү берилди. Колдонмо азыркы усул-
дук жана дидактикалык талаптарга жооп берет.
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Кириш сөз
Урматтуу мугалимдер! Колуңуздардагы усулдук кол-

донмо жалпы билим берүү уюмдарынын 9-классы үчүн 
жазылган «Диндердин өнүгүү тарыхы» окуу китебинин не-
гизинде түзүлдү. Бул колдонмо талапка ылайык сабактын 
планынын топтому болбостон, бүгүнкү компетенттүүлүк-
түн негизинде түзүлө турган планга жол көрсөткүч болуп 
саналат. 

«Компетенттүүлүктүн негизинде окуу процессин уюш-
туруудагы ченемдик-укуктук документтер» деген тема-
да Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим 
берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартындагы 
маселелер кыскача берилди, негизги терминдерге түшүн-
дүрмөлөр жазылды.

«Негизги компетенттүүлүктөр менен предметтик ком-
петенттүүлүктөрдүн өз ара байланышы» деген темада не-
гизги жана предметтик компетенттүүлүктөр, алардын өз 
ара байланышы тууралуу маалымат берилди, предметтик 
компетенттүүлүктүн өзгөчөлүктөрүнө басым жасалды.

«Диндердин өнүгүү тарыхы» предметин окутуунун 
максаттары жана милдеттери» деген темада стандарттын 
негизинде максат жана милдеттер так жазылды. Анткени 
азыркы шартта мугалимдер сабактын максаттарынын туу-
ра коюлушуна өзгөчө көңүл бурушу зарыл. Буга жолдомо 
катары «Компетенттүүлүктүн негизинде өтүлүүчү сабак-
тын максаты жана мазмуну» деген теманы сунуштадык. 

Окуучулардын таанып-билүүсүн өнүктүрүү жана ком-
петенттүүлүгүн калыптандыруу педагогикалык техно-
логияга көз каранды. Ошондуктан «Компетенттүүлүккө 
багытталган мамлекеттик билим берүү стандартынын 
жана предметтик стандарттын негизги жоболоруна ыла-
йык окуучунун компетенттүүлүгүн калыптандыруучу 
билим берүү технологиялары» деген темада буга орун бе-
рилди.

Стандартта белгиленген талаптарга жетүү бүгүнкү күн-
дө кандай окуучуну талап кылат? Албетте, ойлонгон жана 
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ойлоно билген окуучуну. Теманын маңызын ачууда, окуу-
чуларды ойлондуруп, ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүүдө 
мугалим максатка жетүүнүн жолун аныктаган усулдарга 
кайрылууга аргасыз. Ошондуктан «Диндердин өнүгүү та-
рыхы» сабагында колдонулуучу кээ бир интерактивдүү 
усулдарга мүнөздөмө» деген темада жаңы усулдар камтыл-
ды.

Азыркы кезде баалоо системасы кандай? Кийинки мез-
гилде баалоого болгон көз караш өзгөрүүдө. Окуучулардын 
билим алуу эмес, баа алуу үчүн окуп калышы баалоонун 
крисизке учураганын көрсөтүүдө. Окуучунун жетишүү 
деңгээлин баалоо сөзсүз түрдө критерийлердин негизин-
де болушу керек, анткени ал – баанын обьективдүүлүгүнүн 
көрсөткүчү. Ошондуктан мамлекеттик билим берүү стан-
дартында жана предметтик стандартта баалоонун жаңы 
талабы берилди. «Жеке билим берүүдөгү окуучулардын 
жетишкендиктерин баалоо системасы» (мамлекеттик би-
лим берүү стандарты жана предметтик стандарт боюнча) 
деген темада мугалимдерге негизгилери сунушталды. 

Соңку теманы «Компетенттүүлүктүн негизинде сабак-
ты пландаштыруунун үлгүлөрү» деп атадык. Анда мугалим-
дерге сабактын планын жазуунун үлгүлөрүн сунуштадык. 
Албетте, сабактын планы – мугалимдин чыгармачылыгы. 
Ар бир мугалим өзүнүн көп жылдык тажрыйбасына таянуу 
менен сабактын планын түзөт. Биз сунуш кылган темалар 
боюнча үлгүнү колдонуу же андан ары өркүндөтүп жазуу 
мугалимдин колунда. 

Урматтуу мугалимдер! Сиздердин түйшүктүү, бирок эң 
керектүү ишиңиздердин илгерилей беришине тилектеш-
пиз. 

Автор



6

§ 1. Компетенттүүлүктүн негизинде окуу 
процессин уюштуруудагы укуктук-ченемдик 

документтер
ХХI кылымдын башында дүйнө жүзүндө ааламдашуу 

масштабындагы өзгөрүүлөргө кадам ташталды. Бул биз-
дин өлкөбүзгө дагы өзгөрүүлөрдү алып келди. Дүйнөлүк 
ааламдашуу процесстери жашоонун бардык тармактары-
на жана мектептик билим берүүгө жаңылануу чакырыгын 
салды. Бул жаңылануу мектептик билим берүүдө билим бе-
рүү парадигмасынан компетенциялык парадигмага өтүүнү 
шарттап, мектеп менен үй-бүлө, жамаат, ассоциация ж. б. 
өз ара өнөктөштүгүн, байланыштарын түзүү сыяктуу жаңы 
талаптарды койду.

Жаңы идеялар, чакырыктар экинчи муундагы Кыргыз 
Республикасынын орто жалпы билим берүүнүн мамлекет-
тик билим берүү стандартын (2014-жылдын 21-июлу, № 
403) кабыл алууга алып келди.

Жаңы стандарт билим берүүнүн бардык тармакта-
рында, бардык деңгээлдеринде билдирилген максаттар-
ды ишке ашырууну камсыздайт, билим берүү жараянын 
жөнгө салат жана билим берүү үчүн мамлекеттик (тармак-
тык) жоопкерчиликтен билим берүү системасына коомдук 
буюртма алуучу системаны калыптандыруу менен коом-
дун алдында билим берүүнүн сапатына жоопкерчиликти 
алууну жөнгө салат.

Мамлекеттик стандарттын кабыл алынышы жаңы би-
лим берүүнүн парадигмасына өтүүнү билгизет жана бар-
дык педагогикалык системадан өзгөрүүнү талап кылат. 
Тактап айтканда: 

 – Окутуунун жана тарбиялоонун максаттарында жана 
натыйжаларында (окуучулардын билимдерди, бил-
гичтиктерди, көндүмдөрдү өздөштүрүүнү камсыз 
кылуусунан базалык негизги жана предметтик ком-
петенттүүлүктөрдү калыптандырууга өтүү); 
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 – билим берүүнүн мазмуну (абстракттуу теориялык 
түшүнүктөрдүн жыйындысынан дүйнө жөнүндөгү 
системалуу элестөөлөргө өтүү); 

 – мугалимдин педагогикалык ишмердүүлүгү (окуу 
материалын монотондуу берүүдөн окуучулар ме-
нен педагогикалык байланышка жана баарлашууга 
өтүү); 

 – окуучулардын таанып-билүү ишмердүүлүгү (окуу 
материалын жаттап алуудан мугалим менен окуу-
чунун биргелешкен чыгармачыл ишмердүүлүгүнө 
өтүү); 

 – билим берүү процессин технологиялык жактан кам-
сыздоо (салттуу окутуудан жаңы инновациялык 
окутууга өтүү);  

 – мектептеги билим берүү чөйрөсү (мугалимдин жана 
мектеп администрациясынын ишмердүүлүгүнүн 
мазмунунун өзгөрүшү); 

 – мектептин сырткы чөйрө менен байланышы (мек-
тептин үй-бүлөгө, коомчулукка мамилесинин өзгө-
рүшү); 

 – мектепти каржылоо, уюштуруу техникасы жана 
кадрлар менен камсыздоонун жаңылануу талапта-
рына ылайык ишке ашырылышы. 

Мамлекеттик стандарт мектепте инсанга багыттап 
окутуунун шартында уюштуруунун жаңы багытын бекит-
ти. Мындай шартта окуу процесси окуучунун жекече жөн-
дөмүн, кызыгуусун эске алуу менен уюштурулушу шарт. 
Мамлекеттик стандартты окуу процессине киргизүүдө би-
лим берүүнүн мазмуну, окутуу технологиялары жана би-
лим берүүнү башкаруу бир кыйла өзгөртүлдү.

Башкача айтканда, учурдагы мектептик билим бе-
рүүнүн натыйжага багытталган баалуулугуна тактоолор 
киргизилүүдө. Мектептик билим берүүнү жаңылоо про-
цессинде билим берүүнүн натыйжаларын баалоо жаңы-
ча ой жүгүртүү, билимдүү жана тарбиялуу түшүнүктөрү 
компетенция жана компетенттүүлүк түшүнүктөрү, иш-
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мердүүлүктүн ыктары компетенциялык мамиле катары 
каралууда.

Окуу-
усулдук

комплекс
Предметтик 

стандарт

Предметтик 
программа

Базистик
окуу

планы

Мамлекеттик
билим берүү

стандарты (2014)

Окуу китеби

Окуу колдонмосу,
окуу дептери

Усулдук
колдонмо

Мамлекеттик билим берүү стандартындагы жана 
предметтик стандарттагы күтүлүүчү натыйжалардын та-
лаптарын аткарууда, негизги жана предметтик компетент-
түүлүктү калыптандырууда мугалим менен окуучунун эки 
тараптуу, биргелешкен чыгармачылык ишмердиги күн 
тартибине коюлат. 

Компетенттүүлүктүн негизинде мектептик билим бе-
рүүнү стандартташтыруу боюнча сунушталган түйүндүү 
түшүнүктөр:

Компетенттүүлүк мамилеси – адамга азыркы учурдагы 
технологияларды пайдаланууга, алган билимдерин прак-
тикада жана жашоодо колдоно алууга жөндөмдүү инсанды 
калыптандырууга шарт түзүү.

Компетенттүүлүк – адамдын ар түрдүү билимдери-
нин, билгичтиктеринин элементтерин жана иш-аракеттин 
ыкмаларын белгилүү бир кырдаалда (окуу, инсандык, ке-
сиптик) өз алдынча колдонууга интерактивдик жөндөм-
дүүлүгү.

Компетенция – (лат. competere – ээ болуу, шайкеш ке-
лүү, туура келүү) – окуучунун белгилүү бир кырдаалда 



9

(окуу, инсандык, кесиптик) натыйжалуу, майнаптуу иш-
төөсү үчүн зарыл болгон билим даярдыгына карата алдын 
ала коюлуучу социалдык талаптар (нормалардын жана 
стандарттардын тизмеси).

Мамлекеттик билим берүү стандартында предметтик 
стандартты иштеп чыгуу талабы коюлган. Предметтик 
стандарт мамлекеттик билим берүү стандартынын талап-
тарын мектептик билим берүүнүн баскычтарына ылайык 
ишке ашырат жана конкреттештирет. Окуучулар тарабы-
нан иликтелип жаткан мазмундуу материал башка билим 
берүү жаатындагы предметтердин материалдары менен 
координацияланууга жана өзүнүн билим берүү тармагын-
да жолун жолдоочулукка жана ырааттуулукка ээ болууга 
тийиш.

§ 2. Негизги компетенттүүлүктөр менен 
предметтик компетенттүүлүктөрдүн өз ара 

байланышы

«Диндердин өнүгүү тарыхы» предмети боюнча пред-
меттик компетенттүүлүктөр негизги компетенттүүлүктөр 
менен тыгыз байланышкан.

Негизги 
компе-
тент-
түүлүк-
төр

Пред-
меттик 
компе-
тент-
түүлүктөр

Маалыматтык Диндерди таа-
нып-билүүчүлүк

Жарандык

Руханий-
адептик

Көп 
маданияттуулук

Социалдык-
коммуникативдик

Өз ишмердигин 
уюштуруу, көй-
гөйлөрдү чечүү
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1. Маалыматтык компетенттүүлүк
Маалыматтык компетенттүүлүк – окуучулардын 

маалыматты өз алдынча издөөгө, талдоого, тандоого, иш-
теп чыгууга, анын ишенимдүүлүгүн баалоого, жүйөлүү 
тыянактарды түзүүгө, өз ишмердүүлүгүн пландаштыруу 
жана ишке ашыруу боюнча сынчыл ой жүгүртүүгө жана 
негизделген чечимдерди кабыл алууга даярдыгы жана 
жөндөмдүүлүгү, диалог түзө билүү, керектүү маалыматты 
жана маселелерди чечүү, анын ичинде маалыматтык-ком-
муникациялык технологияларды колдонуу менен чечүү, 
үчүн аны оозеки жана жазуу жүзүндө көрсөтүүгө даярдыгы 
жана жөндөмдүүлүгү. Бул компетенттүүлүккө ээ болуунун 
натыйжасында окуучу:

1. Диндердин өнүгүү тарыхы боюнча материалдарды өз 
алдынча максаттуу тандап, фактыларды, версияларды пай-
да болгон көз караштык системалар менен салыштырып, 
сынчыл талдоого алып, өткөндү баалоодо өз аргументте-
рин келтире алат; ММК, интернет маалымат булактары ме-
нен иштөө жөндөмдүүлүктөрүнө ээ болот;

2. Диндердин өнүгүү тарыхы, диний ишенимдин өзгө-
чөлүктөрү, диний жана диний эмес түшүнүктөрдүн орто-
сундагы байланыштар, жаңы диний агымдар, терроризм 
жана экстремизм коркунучтары, республикадагы диний 
жана маданий бирикмелер менен мамлекеттин кызмат-
таштыгы тууралуу базалык билимдерге ээ болот;

3. Диний көз караштардын пайда болушун, өнүгүшүн, 
диндин адамзаттын жашоосундагы ролун баалап, маалы-
матты өз ишмердигин пландаштыруу жана жүзөгө ашыруу 
үчүн пайдаланып, адамдар, уюмдар жана социалдык инс-
титуттар менен өз ара мамилесинде колдонот, аргумент-
түү корутунду жасап, маалыматка сынчыл ой жүгүртүүнүн 
негизинде чечимдерди аң-сезимдүү кабыл алат.
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2. Социалдык-коммуникативдик 
компетенттүүлүк
Социалдык-коммуникативдик компетенттүүлүк 

– өзүнүн кызыгуусун башка адамдардын жана социалдык 
топтордун кызыкчылыктары менен шайкеш келтирүү, по-
зициялардын ар түрдүүлүгүнүн негизин таануу менен өз 
көз карашын коргой билүү жана башкалардын баалуулук-
тарына сый мамиле жасоо (маданий, диний, этникалык, 
гендердик, кесиптик, инсандык), негизги демократиялык, 
жарандык укуктарды жана эркиндиктерди түшүнүү ме-
нен кабыл алуу, Мекенди сүйүү, улуттук каада-салттарды 
урматтоо, Кыргызстандын маданий мурастарын жана жа-
ратылыш байлыктарын коргоо; маданий көп түрдүүлүктү 
түшүнүү жана «Кыргыз жараны» маданий иденттүүлүгүн 
калыптандыруу:

1. Аргументтүү талдоого алуу жана чечмелөө. Алынган 
маалыматтардын негизинде ар түрдүү позициялар болушу 
мүмкүн экендигин моюнга алуу менен конкреттүү кыр-
даалдагы пикир келишпестиктер менен кызыкчылыктар-
ды, тараптардын далилдерин талдоого алат; тараптар өз 
ара эмнеге макул, эмнеге макул эместигин аныктап, масе-
лени же көйгөйдү тактоо, чечүү жолдорун аныктай алы-
шат;

2. Улуттук руханий баалуулуктарды сыйлоо менен ма-
даниятка жана дүйнө элдеринин диний көз караштарына 
сабырдуулук менен мамиле жасайт; жалпы адамзаттык 
баалуулуктарды негиз кылып алып, гуманизмдин идеяла-
рын көтөрүп чыгат, адам укуктарын урматтайт; маданият 
таануучулук билимдерине, тажрыйбасына, эмоциялык-
баалуулук системасына таянып, башка маданияттагы жана 
диний ишенимдеги адамдар менен өз ара мамиле түзө алат;

3. Өз максаттарын башка адамдардын жана социал-
дык топтордун кызыкчылыктары менен салыштырат, 
позициялардын түрдүүлүгүн таануунун жана баалуулук-
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тарга (диний, этникалык, профессионалдык, инсандык ж. 
б.), башка адамдарга карата урматтоо мамилесинин неги-
зинде өз көз караштарын маданияттуу коргой алат; өзүнүн 
жана башка адамдардын идеяларын айта жана уга билет, 
талкуунун динамикасын сезе билет жана регламентти сак-
тап, сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алат. Маселелерди чечүү үчүн 
башка адамдардын жана диний уюмдардын ресурстарын 
пайдалана алат.

3. Өзүн-өзү өркүндөтүү компетенттүүлүгү
Өзүн-өзү таануу жана көйгөйлөрдү чечүү – өзүнүн 

дараметин жана актуалдуу касиеттерин, инсандык, жеке 
өзгөчөлүктөрүн, башка адамдар менен болгон мамилесин 
билүү, жекече психологиялык жана жүрүм-турумдук мү-
нөздөмөлөрүн өзгөртүү боюнча максаттуу ишке жөндөм-
дүүлүк, келечектеги кесиптик ишмердүүлүктү тандоо үчүн 
маалыматтагы, окуудагы жана турмуштук кырдаалдар-
дагы көйгөйлөрдү жана карама-каршылыктарды табуу, 
аларды чечүүнү пландаштыруу жана өз алдынча же башка 
адамдар менен өз ара аракеттенүү, изилдөө, чыгармачы-
лык жана долбоордук иштерди аткаруу үчүн сынчыл ой 
жүгүртүү жана талдоо көндүмдөрүн колдонуу:

1. Алынган маалыматтардын негизинде диний ише-
нимдер менен диний ой жүгүртүүлөрдү чечмелей алат, ди-
ний илимди, дин аралашпаган жана укуктук мамлекетти, 
диний агымдар менен жашыруун диний агымдарды айыр-
малай билет; глобалдык экстремизм, терроризм жана ра-
дикализм идеологияларынын коркунучун жана алардан 
коргонуу зарылдыгын түшүнөт;

2. Диндин моралдык-этикалык баалуулуктарын таа-
нып билет; коомдун жашоосундагы диндин дүйнөлүк көз 
караштагы жана таанып билүүдөгү кызматын (миссия-
сын) баалайт; улуттук баалуулуктарды сактоо менен ар 
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түрдүү диний ишенимдер жөнүндөгү көз карашын калып-
тандырат; маселеге сынчыл ой жүгүртүп, мамлекеттин 
мыйзамдарынын жана үй-бүлөнүн, коомдун кызыкчылык-
тарынын негизинде чечимдерди кабыл алат;

3. Топтордо иштей алат жана ар кандай кырдаалда 
өзүнүн көз карашын далилдүү коргоо менен бирдиктүү 
чечимге келет, көп маданияттуу, көп улуттуу жана көп кон-
фессиялуу коомдо өзүнүн ордун табат, ар түрдүү пикирлер-
ди эске алуу менен чечимдерди кабыл алат.

Предметтик компетенттүүлүк – негизги компетент-
түүлүккө карата мамиле боюнча жекече компетенттүүлүк 
билим берүү натыйжаларынын топтому түрүндө айрым 
предметтердин материалдары менен аныкталат.

Негизги компетенттүүлүктөр менен предметтик 
компетенттүүлүктөрдүн өз ара байланышы

Негизги компе-
тенттүүлүктѳр

Предметтик  компетенттүүлүктөр
Диндерди таа-
нып- билүүчүлүк

Жарандык Руханий-
адептик

Көп
маданияттуулук

Маалыматтык / 
Окуучу маалыматты 
өз алдынча издейт, 
талдайт, тандайт, 
иштеп чыгат, маа-
лыматтын ишеним-
дүүлүгүн баалайт, 
жүйөлүү тыянактар-
ды чыгарат.

Окуучу негизги 
жана кошумча 
булактардагы 
диндин келип 
чыгуу себептери, 
факторлору, ар 
кандай деструк-
тивдүү агымдар 
тууралуу маалы-
маттарды тал-
дайт, диндердин 
бүгүнкү күндөгү 
орду жөнүндө 
өзүнүн көз кара-
шын билдирип, 
оң чечим чыга-
рат.

Жаран катары 
өз укуктарын, 
эркиндиктерин, 
милдеттерин би-
лет, эркиндикти 
жана жоопкерчи-
ликти түшүнөт, 
Кыргыз Респуб-
ликасынын Конс-
титуциясынын 
негизинде иш 
жүргүзөт.

Элдердин 
улуттук баа-
луулуктары, 
каада-салтта-
ры менен ди-
ний ишеним-
дерин шайкеш 
келтирип, 
алардын 
коомдун жана 
жеке адамдын 
жашоосунда-
гы таасирин 
аныктайт.

Динди Кыргызстан-
дын жана дүйнөнүн 
маданий мураста-
рынын бир бөлүгү 
катары түшүнөт. 
Маалыматтарды 
дин жаатында өз 
алдынча тандоо 
үчүн колдонот. 
Тынчтыкты жана 
ар түрдүү мада-
нияттарды жана 
салттарды алып 
жүрүүчүлөр менен 
кызматташуунун 
зарылдыгын жана 
өз ара түшүнүшүүгө 
негизделген ма-
данияттар аралык 
мейкиндикте 
жүрүм-турумдук 
коммуникативдик 
көндүмдөрдү өнүк-
түрүүнү көрсөтөт.
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Социалдык-ком-
муникативдик 
/ Окуучу өзүнүн 
кызыгуусун башка 
адамдардын жана 
социалдык топтор-
дун кызыкчылык-
тары менен шайкеш 
келтирет.

Дин боюнча 
алынган маа-
лыматтардын 
туура же туура 
эмес экендигин 
талдап, анын 
негизинде иш-
мердүүлүгүн 
пландаштырат: 
адамдар менен 
натыйжалуу 
мамилелерди 
түзѳт, командада 
конструктивдүү 
иштейт, жеке 
жана коомдук 
кызыкчылыктар-
дын ортосунда 
компромисс 
табат.

Өзүнүн адам-
дык парзынын, 
жарандык укук-
тарынын жана 
милдеттеринин 
негизинде ара-
кеттенет: айла-
на-чөйрө менен 
кызматташып, 
чогуу ишмер-
дүүлүк жүргүзөт, 
башкалардын 
укуктарын жана 
пикирлерин сый-
лайт, эске алат, 
коомдук жана 
мамлекеттик иш-
чараларга актив-
дүү катышат.

Кыргызстанда 
кабыл алын-
ган адеп-ах-
лактык баа-
луулуктардын 
жана жалпы 
адамзаттык 
баалуулуктар-
дын негизин-
де адамдар 
менен өз ара 
аракеттенет. 
Руханий чөй-
рөнүн негизги 
элементтерин 
жана алардын 
ортосундагы 
байланышты 
мүнөздөй алат.

Диний маданиятты 
дүйнөлүк мада-
нияттын бир бөлү-
гү катары карайт. 
Руханий-адеп-
ахлактык жана 
жалпы адамзаттык 
баалуулуктардын 
негизинде инсан 
катары өнүгүүгө 
умтулат, жеке 
конструктивдүү 
чечимдерди кабыл 
алууга даярдыгын 
жана жөндөмүн 
көрсөтөт.

Өзүн-өзү таануу 
жана көйгөйлөрдү 
чечүү/ Окуучу өзү-
нүн потенциалдуу 
жана актуалдуу 
касиеттерин, ин-
сандык, жеке өзгө-
чөлүктөрүн, башка 
адамдар менен 
болгон мамилесин 
билүү, жекече пси-
хологиялык жана 
жүрүм-турумдук 
мүнөздөмөлөрүн 
өзгөртүү боюнча 
максаттуу ишке 
жөндөмдүүлүгүн 
көрсөтөт.

Турмуштук ма-
селелерди чечүү 
үчүн жеткилик-
түү ресурстарды 
пайдаланат. 
Жеке, социал-
дык-диний жана 
мамлекеттик жаг-
дайлардын кон-
текстинде өзүнүн 
иш-аракеттерин 
жана чечимдерин 
коомдук ченем-
дер, социалдык 
институттардын 
кызыкчылыкта-
ры менен шайкеш 
келтирет.

Өзүнүн жаран-
дык укуктарын 
колдонот, узак 
мөөнөттүү жана 
кыска мөөнөттүү 
жашоо планда-
рын долбоорлой 
алат, өз алдынча 
башкарууга, 
мамлекеттин 
кызыкчылыгы 
үчүн коструктив-
дүү чечимдерди 
кабыл алууга 
катышат.

Руханий-адеп-
ахлактык 
өркүндөтүүгө 
умтулуу за-
рылдыгын 
түшүнөт жана 
баалайт, адеп-
ахлак нор-
маларынын 
негизинде, ру-
ханий-адептик 
потенциалды 
жогорула-
туунун үстүн-
дө тынымсыз 
иштейт.

Диний маданият-
ты дүйнөлүк 
маданияттын бир 
бөлүгү катары 
карайт. руханий-
адепахлактык жана 
жалпы адамзаттык 
баалуулуктардын 
негизинде инсан-
дык
өнүгүүсүнө умту-
лат, жеке конструк-
тивдүү чечимдерди 
кабыл алууга даяр-
дыгын жана жөндө-
мүн көрсөтөт.

§ 3. «Диндердин өнүгүү тарыхы» предметин 
окутуунун максаттары жана милдеттери

Радикалдык, экстремисттик жана террористтик уюм-
дардын мамлекеттүүлүккө жана улуттун руханиятына тий-
гизген терс таасирине каршы туруунун, жаштар арасында 
ар кандай укук бузуулардын алдын алуунун, аларды руха-
ний-адептик жактан тарбиялоонун, укуктук маданиятты 
калыптандыруунун, сергек жашоо образын жайылтуунун, 
жарандардын, динге болгон мамилесине карабастан, өз ара 
урматтоосун, тынчтыкта жанаша жашоосун, конфессиялар 
аралык диалогду, диний сабырдуулукту камсыздоонун 
зарылдыгы «Диндердин өнүгүү тарыхы» сабагын кирги-
зүүнүн негизги өбөлгөлөрү болду. 
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«Диндердин өнүгүү тарыхы» сабагы коомдогу этика-
лык ченемдердин жана руханияттын эволюциясын, уруу-
лук ынанымдардын биздин күндөрдө үстөмдүк кылган 
дүйнөлүк диндерге чейинки эволюциясын көрсөтөт жана 
бириктирет, дүйнөнүн түзүлүшүнө карата системалуу, бир-
диктүү көз карашты түзөт, адамзаттын руханий өнүгүүсүн 
калыптандырат, руханий-адептик жана моралдык жактан 
өзүн-өзү өркүндөтүүсүнө түрткү берет.

«Диндердин өнүгүү тарыхы» окуучуларга диндер жана 
алардын мазмуну, коомдук мамилелер, адеп-ахлак, ар бир 
улутка тиешелүү баалуулуктар жана мамлекетке тиешелүү 
баалуулуктар жөнүндө түшүнүк берет; окуучулар диндер-
дин тарыхын жана келип чыгышын иликтеп, диний окуу-
лардын маңызын түшүнө башташат: диндердин маанисин, 
алардын азыркы коомго тийгизген таасирин жана тенден-
цияларын талдоо менен окуучулардын мамилеси калып-
танат, айлана-чөйрөдө өзүн алып жүрүүгө, сабырдуулукка 
үйрөнүшөт.

«Диндердин өнүгүү тарыхы» сабагынын негизги 
максаты –  окуучуларга дүйнөлүк диндердин пайда бо-
луу, өнүгүү тарыхы, алардын коомго тийгизген таасири 
жөнүндө маалымат/билим берүү; окуучуларга адеп-ах-
лактын, ыймандын жана диндин адамдын жана коомдун 
жашоосундагы маанисин түшүндүрүү; окуучуларда кон-
фессиялар аралык диалогду куруу жана адеп-ахлактык 
жактан өзүн-өзү өркүндөтүү, руханий жактан өзүн-өзү 
өнүктүрүү жөндөмдүүлүгүн жана ар түрдүү маданияттар-
дын, улуттардын, ишенимдердин, социалдык топтордун 
өкүлдөрү менен позитивдүү өз ара аракеттенүү көндүмдө-
рүн калыптандыруу; окуучуларды радикалдашууга жана 
диний кагылышууларга каршы турууга даярдоо.

«Диндердин өнүгүү тарыхы» сабагынын негизги 
милдеттери төмөндөгүлөр:

1. Когнитивдик (таанып-билүүчүлүк):
– дин таануу/негизги диний конфессиялар чөйрөсүн-

дөгү негизги концептуалдык аппаратты өздөштүрүүнү 
уюштуруу;
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– байкоо, тажрыйбалоо, ой жүгүртүү же байланыш ар-
кылуу алынган же түзүлгөн маалыматты изилдөө, талдоо, 
синтездөө, баалоо жана колдонуу жөндөмүн калыптанды-
руу;

– стереотиптерди, бир тараптуулукту, когнитивдик 
бурмалоолорду жана логикалык каталарды таануу жана 
жеңүү жөндөмүн калыптандыруу;

– таанып-билүүчүлүк ой жүгүртүүнү жана элестетүүнү 
өнүктүрүү;

– түрдүү диний жана маданий көз караштагы адамдар-
дын жана топтордун ортосундагы мамилелерге диндердин 
конструктивдүү таасирине баалуулук мамилесин калып-
тандыруу;

– Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү социалдык-мада-
ний процесстердин жүрүшү жөнүндө аналитикалык би-
лимдерди калыптандыруу;

– коомдун өнүгүүсүнүн түрдүү этаптарында диний 
жана адеп-ахлактык ченемдердин ортосундагы байланыш-
ты түшүнүүгө үйрөнүү.

2. Жүрүм-турумдук (иш-аракеттик):
– гуманизмге, толеранттуулукка негизделген көп кон-

фессиялуу коомдо инсандар аралык мамилелердин (адам-
дар, коом арасындагы) калыптанышына көмөк көрсөтүү;

– мамлекет менен диний бирикмелердин өз ара аракет-
тенүү чөйрөсүндө укуктук ченемдерди өздөштүрүүнү кам-
сыз кылуу;

– коркунучтуу учурларда коопсуз жүрүм-турум алго-
ритмдерине ээ болууну камсыз кылуу;

– байкоочулукту өнүктүрүүгө жана адамдын жүрүм-ту-
румун туура чечмелөөгө көмөк көрсөтүү;

– көп маданияттуу коомдо өзүн-өзү таануунун, түшү-
нүүнүн жана диндерди адекваттуу баалоонун элементар-
дык ыкмаларын өздөштүрүүнү камсыз кылуу;

– көп конфессиялуу коомдо эркин, ойлонулган жана 
башкаларга жоопкерчиликтүү мамилелерди түзүү (аял-
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дарга жана кыздарга, балдарга, майыптыгы бар адамдарга, 
башка диндердин өкүлдөрүнө) көндүмдөрүн калыптанды-
рууга салым кошуу.

3. Баалуулук: 
– Кыргызстандын адамдык дараметинин уникалдуулу-

гун, маданияттардын жана социалдык топтордун көп түр-
дүүлүгүн түшүнүүнү камсыз кылуу;

– өзүнүн жүрүм-турумун жана башка адамдардын 
иш-аракеттерин руханий-адептик баалуулуктар жана 
жүрүм-турум нормалары менен салыштыруу жөндөмүн ка-
лыптандыруу;

– руханий, адеп-ахлактык, этикалык жана эстетикалык 
тарбиянын негизинде өзүн Кыргызстандын жараны ката-
ры тынчтыктын, теңдиктин, адам укуктарын урматтоонун 
духунда көрсөтүүгө даярдыгын калыптандыруу;

– үй-бүлөлүк баалуулуктардын (ата-энеге, апага, чоӊ 
апага, жубайга, кызга, балага, улгайган адамдарга, деги 
эле бардык үй-бүлө мүчөлөрүнө урмат-сый менен мамиле 
кылууну), мекенчилдиктин, адеп-ахлактуулуктун, укуктук 
мамилелердин негиздерин калыптандыруу;

– окуучулардын дүйнөнүн маданий жана диний көп 
түрдүүлүгүн кабыл алышына, ар кандай маданиятка жана 
анын алып жүрүүчүлөрүнө кайрымдуу мамиле жасашына 
көмөктөшүү.

§ 4. Компетентүүлүктүн негизинде окуу 
процессин уюштуруудагы мугалимдин 

ишмердүүлүгүнүн этаптары
Жаңы мамлекеттик билим берүү стандартынын жана 

предметтик стандарттын талаптарын аткаруу үчүн му-
галим окуу процессин уюштуруунун толук циклин эске 
алуусу зарыл. Окуу процессин уюштуруудагы мугалимдин 
ишмердүүлүгүнүн этаптары төмөнкүлөр:
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Максат коюу Пландаштыруу

Максаттарды 
ишке ашыруу

Уюштуруу

Талдоо жана 
рефлексия

Көрүнүп тургандай, мугалимдин окуу процессин уюш-
туруудагы негизги милдети – сабактын максатын конкрет-
тештирүү жана коё билүү.

Сабак деген эмне? 
Сабак – окуу ишин уюштуруунун негизги формасы 

жана мугалимдердин жетекчилигинде белгилүү бир прог-
раммага ылайык, туруктуу сабактардын жүгүртмөсү боюн-
ча таанымдык тажрыйбасы жана курагы жагынан кескин 
айырмаланбаган, курамы туруктуу болгон окуучулар тобу 
менен белгилүү бир убакыт алкагында уюштурулган окуу 
ишинин формасы.

Сабактардын типтери жана түзүмдөрү
Азыркы илимде сабактарды типтештирүү боюнча бир-

диктүү көз караш жок. Көптөгөн көз караштардын ичинен 
Б. Есипов сунуштаган типтештирүү боюнча сабактар конк-
реттүү максатына жана окутуу процессиндеги ордуна ка-
рай төмөнкүдөй типтерге бөлүштүрүлөт:

1. Жаңы билимдерди өздөштүрүү сабагы
2. Билимдерди колдонуу жана билгичтик көндүмдөрүн 

калыптандыруу сабагы
3. Билимдерди кайталоо, жалпылоо, системалаштыруу 

сабагы
4. Билим, билгичтик жана көндүмдөрдү өлчөө (текше-

рүү, көзөмөлдөө) жана баалоо сабагы
5. Аралаш (комбинацияланган) сабак
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Жаңы билимдерди 
өздөштүрүү са-
багы

Билимдерди 
колдонуу жана 
билгичтик 
көндүмдөрүн 
калыптанды-
руу сабагы

Билимдерди кай-
талоо, жалпы-
лоо, системалаш-
тыруу сабагы

Билим, билгичтик 
жана көндүмдөрдү 
өлчөө (текшерүү, 
көзөмөлдөө) жана 
баалоо сабагы

Аралаш 
(комбина-
цияланган) 
сабак

Үй тапшырмасын 
текшерүү, таяныч 
билимдерди кай-
талап, калыбына 
келтирүү

Окуучуларды са-
бакка багыттоо

Сабактын тема-
сын, максат, мил-
деттерин билди-
рүү, окуучуларды 
активдүү иш-ара-
кетке багыттоо

Сабактын темасын, 
максат, милдетте-
рин билдирүү, тап-
шырмаларды атка-
руу, натыйжаларды 
жазып жасалгалоо 
эрежелерин түшүн-
дүрүү

Сабакты уюш-
туруу

Сабактын темасын, 
максатын, милдет-
терин билдирүү, 
окуучуларды окуу 
ишмердүүлүгүнө 
шыктандырып 
даярдоо

Өтүлгөн мате-
риал боюнча 
кыскача фрон-
талдык жана 
жекече суроо-
жооп иштерин 
жүргүзүү

Таяныч билимдер-
ди эске түшүрүү 
жана коррекция-
лоо

Билимдерди, бил-
гичтиктерди, көн-
дүмдөрдү ар түрдүү 
усулдардын жарда-
мы менен (фронтал-
дык аңгеме, жекече 
сурамжылоо, жазуу 
жүзүндө суроо, өз 
алдынча практи-
калык тапшырма-
ларды аткаруу, тест 
өткөрүү) өлчөө

Өтүлгөн ма-
териалдарды 
кайталоо

Жаңы материалды 
биринчи жолу ка-
былдап, баамдоо, 
объекттерди, се-
беп-натыйжа бай-
ланыштарын жана 
карым-катнаштар-
ды аңдап түшүнүү

Практикалык 
билгичтикти 
жана көндүм-
дөрдү өнүк-
түрүүгө жана 
калыптанды-
рууга багыт-
талган түрдүү 
көнүгүүлөрдү 
аткаруу

Түшүнүктөрдү 
кайталоо, жалпы-
лоо жана система-
лаштыруу, билим-
дердин белгилүү 
бир системасын, 
негизги идеялар-
ды, теорияларды 
өздөштүрүү

Аткарылган тап-
шырмаларды тал-
доо жана баалоо

Жаңы окуу 
материалын 
түшүндүрүү

Билимдерди жалпы-
лоо жана система-
лаштыруу

Аткарылган 
тапшырмалар-
ды текшерүү

Сабакты жыйын-
тыктоо жана үй 
тапшырмасын 
берүү

Жаңы өтүлгөн 
материалды 
бышыктоо

Билимдерди бы-
шыктоо жана алар-
ды биринчи жолу 
колдонуу

Сабакты жы-
йынтыктоо 
жана баалоо

Билимдерди 
практикада 
колдонуу 
жана бил-
гичтиктерге, 
көндүмдөргө 
ээ болуу

Сабактын жыйын-
тыгын чыгаруу 
жана үй тапшырма-
сын берүү

Үй тапшырма-
сын берүү

Сабактын максатын коюуда мугалим окуу программа-
сындагы талаптарды эске алуу менен календардык-те-
матикалык пландын негизинде сабактын планын түзөт. 
Сабактын планын түзүүдө мугалим төмөндөгү иш-аракет-
терди аткарат:
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1. Сабактын темасына ылайык максатты коюу 
(3 максат: билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, тарбиялык). 

2. Максаттардын окуу натыйжаларын аныктоо.
3. Натыйжаларга жетүүнүн зарыл болгон деңгээл-

дерин аныктоо (репродуктивдүү, продуктивдүү, креатив-
дүү).

а) Репродуктивдүү деңгээлде окуучулардын үлгү (иш-
аракетти аткаруунун сунушталган алгоритми) боюнча иш-
төө көндүмү менен сыпатталат (Б. Блумдун таксономиясы 
боюнча «билүү», «түшүнүү»);

б) Продуктивдүү деңгээлде курамы боюнча ишмер-
дүүлүктүн өздөштүрүлгөн түрүн өз алдынча аткаруу ал-
горитмин башка кырдаалда колдонуу, талдоо жөндөмү 
сыпатталат (Б. Блумдун таксономиясы боюнча «колдонуу», 
«талдоо», «топтоо»);

в) Креативдүү деңгээлде татаал курамдуу ишмердүүлүк 
өз алдынча конструкциялоо-түзүү жана аны негиздөө эле-
менттери менен ишке ашырылат (Б. Блумдун таксономия-
сы боюнча «баалоо», «жаратмандык»).

4. Окуу материалынын мазмунун жана баалоо тех-
никаларын тандоо.

5. Өтүлүүчү темага ылайык окутуу усулдарын, ык-
маларын, ыктарын тандоо жана окуу процессинде 
ишке ашыруу.

6. Жетишилген окуу натыйжаларын баалоо жана 
аныктоо.

Сабактын максаты – мугалимдин окуучуларга би-
лим, тарбия берүү жана окуучулардын компетенттүүлүк-
төрүн калыптандыруу үчүн окуу натыйжаларынын планы. 
Сабактын максаты окуу материалынын мазмунун, усулда-
рын, окуу каражаттарын аныктоонун негизи болуп эсепте-
лет. Ошондуктан сабактын максатына кээ бир талаптарды 
бөлүп көрсөтүүгө болот: 

1) Сабактын билим берүүчүлүк максаты – «Окуучулар 
кайсы билимдерди өздөштүрөт?» деген суроого жооп бе-
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риши керек, сабактын практикалык жана окуучуларды 
өнүктүрүүчүлүк максаты – «Кайсы компетенттүүлүктөр 
калыптанат?», тарбиялык максаты – «Окуучуларды тар-
биялоодо кандай салым кошот?»

2) Максаттар так, реалдуу, өлчөөчү жана иш жүзүнө 
ашырууга мүмкүн болушу керек, башкача айтканда, кайсы 
компетенттүүлүктөр калыптанганы тууралуу жазылышы 
керек.

Мазмундук тилке Негизги компетенттүүлүк Предметтик компетент-
түүлүк

• Руханий, адеп-ахлактык 
баалуулуктар

• Диндердин тарыхый мей-
киндиги

• Диний негиздерди таанып-
билүү

• Маалыматтык: ТК-1
• Социалдык-коммуникатив-

дик: ТК-2
• Өз алдынча уюштуруу жана 

маселелерди чечүү: ТК-3

• Диндерди таанып- би-
лүүчүлүк

• Жарандык
• Руханий-адептик
• Көп маданияттуулук

Мазмундук тилкелер – окуу материалын сунуш-
тоонун логикасын, курстун/предметтин бардык мазмуну 
«кызыл сызык» аркылуу өткөн негизги, система түзүүчү 
түшүнүктөрдү киргизүүнүн ырааттуулугун, анын бардык 
бөлүмдөрүн, окуу процессиндеги ички байланыштардын 
биримдигин белгилөө жана ишке ашыруу үчүн зарыл бол-
гон курстун бардык элементтеринин ортосундагы бай-
ланыштарды түзүүчү окуу материалын түзүмдөштүрүү 
ыкмасы. 

1-мазмундук тилке – Руханий, адеп-ахлактык баа-
луулуктар

Бул тилкенин мазмуну, биринчи кезекте, окуучуларда 
инсан катары адеп-ахлактык баалуулуктарга багыт алуу 
жана аракеттенүү көндүмдөрүн калыптандырууну көз-
дөйт. Бул тилкеде коомдогу адамдын жүрүм-туруму, ата 
салтын, эне адебин сактоо, жалпы эле аялзатына, жаш бал-
дарга, майыптыгы бар адамдарга, улгайган адамдарга жана 
коомдун башка аярлуу катмарларына урмат-сый менен 
мамиле кылуу, улуттук коомдук руханий баалуулуктарга, 
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айлана-чөйрөгө адептүү мамиле жасоо тууралуу билимдер 
камтылат. Кадыр-барк, урмат-сый топтоо, жергиликтүү 
коомчулуктун жашоосуна ыктыярдуу катышуу тарыхый 
жактан калыптанган коомдук жана диний баалуулуктарды 
системалык түрдө түшүнүүгө шарт түзөт. Окуучулардын 
адеп-ахлактык жактан калыптануусундагы диндин ролун 
түшүндүрөт.

2-мазмундук тилке – Диндердин тарыхый мейкин-
диги 

Окуучуларга диндердин келип чыгуу тарыхы, себеп-
тери, факторлору, алардын бүгүнкү күндөгү коомдогу 
орду, укуктук макамы тууралуу маалымат берет. Коомдун 
жашоосунун ар түрдүү аспекттериндеги кѳрүнүштөрүн: 
коомдук прогрессте диндин таасирин түшүнүүсүн жана 
инсандын, коомдун өнүгүүсүндө диндин ордун аныктайт. 
Мамлекеттин өнүгүүсүнө диндин тийгизген таасирин көр-
сөтүүгө; окуучуларга диний жана социалдык көйгөйлөрдүн 
пайда болуу себептерин, аларды чечүүдө жана чыр-чатак-
тарды токтотууда мамлекеттин ордун көрсөтүүгө; социал-
дык кѳйгѳйлѳрдүн аспекттерин – конфессиялар аралык 
мамилелерди талдай билүүгө жардам берет. Кыргызстан-
дагы дин тутуу эркиндигин, дин тутуу мейкиндигиндеги 
мамлекеттик укуктук актыларды билүүнү камсыздайт.

3-мазмундук тилке – Диндердин негиздерин таа-
нып-билүү

 Кыргызстандын жана бүткүл дүйнөнүн улуттук, эт-
никалык, диний көп түрдүүлүгү, жалпы адамзаттык баа-
луулуктар жана маданияттардын плюрализми жөнүндөгү 
түшүнүгүн калыптандырат. Кыргызстандагы диндердин 
негиздерин жана салттуу динди тутууну, аны башка диний 
системалардан айырмалай билүүнү камсыздайт. Руханий 
баалуулуктар, моралдык жана укуктук ченемдер, конфес-
сиялар аралык мамилелердин нормалары тууралуу маалы-
мат берет.  
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Окуу материалынын мазмундук тилкелер жана класс 
боюнча бөлүнүүсү

Мазмундук тилкелер 9-класс

Руханий-адептик 
баалуулуктар

Диндердин негиздери жөнүндө жалпы түшүнүк;
Диний баалуулуктардын негиздери.

Диндердин тарыхый 
мейкиндиги

Буддизмдин негиздери; 
Христианчылыктын негиздери;
Ислам дининин негиздери жана негизги булактары; 
Пайгамбардын замандаштарынын тарыхы.

Диндердин негизде-
рин таанып-билүү

Салттуу динди тутуунун Борбордук Азиядагы тары-
хы жана азыркы абалы;
Диндин улуттук баалуулуктардагы орду.
Мамлекет жана дин; 
Мамлекет менен диндин өз ара кызматташуусу;
Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамле-
кеттик саясаты;
Диндеги мекен баалуулугу;
Конфессиялар аралык ынтымак жана толерант-
туулук;
Кыргызстандагы деструктивдик, экстремисттик 
жана террористтик уюмдар.

Сабактын мазмуну
Сабактын мазмуну предметтик стандарттагы, окуу 

программасынын, окуу китебинин, календардык-тема-
тикалык пландагы белгиленген темалардын негизин-
де аныкталат. Окуу материалын пландаштырууда аны 
мазмундук бөлүктөргө (башкы, негизги, кошумча) бөлүп 
кароо керек. Окуу материалынын башкы мазмундук бө-
лүктөрүнө: негизги түшүнүктөр, фактылар, себеп-натый-
жалык байланыштар жана аларга кошумча материалдар 
кирет. Мугалим окуу материалын аныктоодо окуучулар 
кайсы материалдар менен өз алдынча жана топтордо иш-
тей тургандыгын эсинен чыгарбашы зарыл. Ошондой эле 
пайдаланылган ар түрдүү маалыматтык булактардын тиз-
меси сабактын планында берилиши керек.

Окуу программасы – мамлекеттик билим берүү стан-
дартынын жана предметтик стандарттын негизинде иште-
лип чыккан, конкреттүү класста окуу предметин уюштуруу 
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үчүн билим берүүнүн мазмунун, формасын, усулдарын, 
сааттык көлөмүн камтыган окуу-ченемдик документ.

«Диндердин өнүгүү тарыхы» предмети боюнча 
предметтик стандарттын негизинде түзүлгөн 

окуу программасынын мазмуну жана күтүлүүчү 
натыйжалар

9-КЛАСС
 (Жумасына 1 саат, жылына 34 саат)

I бөлүм. Дүйнөлүк диндердин негиздери

1-тема. Диндердин негиздери жөнүндө түшүнүк (1)
Дин деген эмне? Диндердин негиздерин кандай түшү-

нөбүз?

2-тема. Буддизмдин негиздери (2)
Буддизмдин азыркы дүйнөдөгү орду. Буддизмдин не-

гизги багыттары. Будданын окуусунун өзөгүн түзгөн «төрт 
асыл чындык». Төртүнчү чындыкты сүрөттөгөн кадамдар

3-тема. Христианчылыктын негиздери (2)
Христиан дининин калыптануу доору. Христиан дини-

нин негизги белгилери. Ыйык Ата, Ыйык Уул жана Ыйык 
Рух. Православие жана католик чиркөөлөрүндөгү негизги 
жети сырдуулук.

II бөлүм. Ислам дининин негиздери

4-тема. Ислам дининин негиздери (2)
Ислам дининдеги негизги булактар. Ислам дининин 

негиздери (ыйман, ислам, ихсан) жана өзгөчөлүктөрү.

5-тема. Ишеним (2)
Ыймандын негиздери. Алла Таалага ишенүү – ыйман-

дын негиздеринин эң биринчиси жана өзөгү.
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6-тема. Ибадат (2)
Ибадат деген эмне? Ибадаттын бөлүнүшү. Исламдын 

түркүктөрү. Ибадаттарды аткаруудагы жоопкерчиликтер 
жана шарттар.

7-тема. Ахлак (2)
Ахлак (ихсан) деген эмне? Каада-салттагы адеп-ахлак 

менен диний ахлактын окшоштуктары жана айырмачы-
лыктары. 

8-тема. Мухаммед пайгамбардын замандаштары: 
Сахабалар баяны. (2) 

Сахаба деген ким? Алгачкы сахабалар. Мединага көчүү. 
Пайгамбардын төрт халифи.

III бөлүм. Кыргызстандагы Ханафий мазхабы жана 
Матуридий ишеними

9-тема. Имам Аазам жана Ханафий мазхабы (2)
Ханафий мазхабы деген эмне? Имам Аазамдын өмүр 

таржымалы жана ишмердүүлүгү.

10-тема. Ханафий мазхабынын өзгөчөлүктөрү (2)
Ханафий мазхабын түшүнүү жолдору. Фикх деген эмне?

11-тема. Ханафий мазхабынын Кыргызстанга тара-
лышы (1)

Ханафий мазхабынын таралышы. Кыргызстандын ай-
магындагы аалымдар.

12-тема. Абу Мансур аль-Матуридий жана ишеним 
мектеби (2)

Матуридий ишеним мектебинин өзгөчөлүктөрү. Абу 
Мансур аль-Матуридийдин өмүр таржымалы жана ишмер-
диги. 

IV бөлүм. Мамлекет жана дин

13-тема. Мамлекет менен диндин өз ара кызматта-
шуусу (2)
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Мамлекет деген эмне? Диний чөйрөдөгү азыркы мам-
лекеттик саясаттын негизги принциптери. Диндин эң маа-
нилүү функциялары.

14-тема. Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдө-
гү мамлекеттик саясаты (1)

Кыргызстандагы постсоветтик диний абал. Кыргыз 
Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаты-
нын негиздери. 

15-тема. Конфессиялар аралык ынтымак жана толе-
ранттуулук (2) 

Толеранттуулук. Диндердин орток баалуулуктары. 
Башка ынанымдардын баалуулуктарын сыйлоо. 

16-тема. Кыргызстандагы деструктивдик, экстре-
мисттик жана террористтик уюмдар (2) 

Диний экстремизм, терроризм жана радикалдашуу тү-
шүнүктөрү (радикализм, экстремизм, терроризм). «Эст-
ремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. Экстремисттик уюм-
дар.

Курстун аягындагы күтүлүүчү натыйжа:
 – Дүйнөлүк диндердин негиздерине анализ бере алат;
 – Буддизмдин негиздерин аныктап берет;
 – Христианчылыктын негиздерин мисалдар менен 

түшүндүрүп бере алат;
 – Кыргызстандагы Буддизм жана Христиан диндери-

нин пайда болуусун тарыхый булактар менен да-
лилдей алат;

 – Ислам дининин негиздери: ишеним, ибадат, ахлак 
боюнча түшүндүрмө бере алат;

 – Кыргызстандагы Ханафий мазхабы негизги укук-
тук мектеп экендигин, анын маанисин, баалуулугун 
оозеки жана жазма түрүндө түшүндүрүп бере алат;

 – Абу Мансур аль-Матуридий жана ишеним мектеби-
нин өзгөчөлүктөрүн аныктап берет;



27

 – Мамлекеттин өнүгүүсүнө диндин тийгизген тааси-
рин анализдейт;

 – Кыргыз Республикасынын көп улуттуу калкынын 
диний ишенимдерине негизделген баалуулуктары-
на сабырдуулук менен карайт;

 – Коомдук тынчтык жана ынтымак үчүн өз ара урмат-
тоо жана диалогго негизделген көп улуттуу жана 
көп конфессиялуу чөйрөдө баарлаша алат;

 – Экстремизм, терроризм, радикализм түшүнүктөрү-
нө аныктама берет;

 – Коомдун коопсуздугуна коркунуч келтирген диний 
иш-аракеттердин кылмыш экенин түшүнөт, өзүнүн 
ишмердүүлүгүн мыйзамдын негизинде жүргүзөт;

 – Кыргызстандагы диний уюмдардын ѳзгѳчѳлүгүн 
жана укуктук макамын аныктайт;

 – Экстремисттик маалыматтарды айырмалай алат. 
Диний негиздер жана салттуу дин эмне үчүн керек-
тигин аңдап билет;

 – Жашоодо инсандын руханий калыптануусунун за-
рылдыгын түшүнөт жана колдоно билет.

Календардык план – окуу программасына негиздел-
ген, окуу процессинин элементтери: окуу материалынын 
бөлүмдөрүн, темаларды, сааттарды, өтүлүүчү мөөнөттөрдү 
чагылдырган документ. 

Төмөндө «Диндердин өнүгүү тарыхы» предметинин ка-
лендардык планынын үлгүсү берилди.

Диндердин өнүгүү тарыхы
9-класс

 (Жумасына 1 саат, жылына 34 саат)
№ Теманын аталышы Саат 

саны
Өтүлүү
мөөнөтү

1-чейрек
I бөлүм. Дүйнөлүк диндердин негиздери
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1 Киришүү 1
2 Диндердин негиздери жөнүндө түшүнүк 1
3 Буддизмдин негиздери 2
4 Христианчылыктын негиздери 2
5 Кайталоо 2

8 саат
2-чейрек
II бөлүм. Ислам дининин негиздери

6 Ислам дининин негиздери 2
7 Ишеним 2
8 Ибадат 2
9 Кайталоо 1

7 саат
3-чейрек

10 Ахлак 1
11 Мухаммед пайгамбардын замандаштары: Сахаба-

лар баяны
2

III бөлүм. Кыргызстандагы Ханафий мазхабы 
жана Матуридий ишеними

12 Имам Аазам жана Ханафий мазхабы 2
13 Ханафий мазхабынын өзгөчөлүктөрү 1
14 Ханафий мазхабынын Кыргызстандын аймагына 

таралышы
1

15 Абу Мансур аль-Матуридий жана ишеним мектеби 2
Кайталоо. 1 – 2-бөлүмдөрдү кайталоо иштери 
(Тест, дил баян, текст менен иштөө ж. б.)

1

10 саат
4-чейрек
IV бөлүм. Мамлекет жана дин

16 Кыргыз Республикасындагы мамлекет менен дин-
дин өз ара кызматташуусу

2

17 Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мам-
лекеттик саясаты

1

18 Конфессиялар аралык ынтымак жана толерант-
туулук 

2

19 Радикализм, экстремисттик жана террористтик 
уюмдар

2

Кайталоо. 3 – 4-бөлүмдөрдү кайталоо иштери 
(Тест, дил баян, текст менен иштөө ж. б.)

1

8 саат
Жалпы саат 34 саат
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Календардык-тематикалык пландаштыруу – окуу 
процессинин элементтерин: окуу материалынын бөлүм-
дөрүн, темаларды, сааттарды, максаттарды, милдеттерди, 
мөөнөттөрдү, баалоону, зарыл болгон ресурстарды чагыл-
дырган документ. Анын негизинде сабактын планынын 
иштелмеси иштелип чыгат.

Төмөндө календардык-тематикалык пландын 
1-чейрек боюнча түзүлгөн үлгүсү берилди.

№ Тема-
нын
маз-
муну

Саа
ты

Жабды
лышы

Окуучунун
ишмердиги

Компетент-
түлүк

Күтүлүүчү натыйжа Баа
лоо

Не-
гиз-
ги

Пред-
мет
тик

1 Кири-
шүү

1 Окуу 
китеби

Окуучулар окуу 
китеби менен тааны-
шышат. Келечекте 
бул предмет боюнча 
кандай билимдерге 
ээ болушарын түшү-
нүшөт.

Азыркы мезгилде 
«Диндердин өнүгүү 
тарыхы» предметин 
окуунун зарылды-
гын түшүндүрүп 
беришет.
Окуу китебинин 
мазмунун ачып бере 
алышат.

Диогнос-
тикалык 
баалоо

2 Дин-
дер-
дин 
не-
гиз-
дери 
жө-
нүндө 
түшү-
нүк

1 Окуу 
китеби

Окуучулар дин-
дердин негиздери 
боюнча текст менен 
иштешет.
Ыйык китептердин 
мазмундарын окуп, 
топтордо талкуула-
шат.

ТК-1
ТК-2

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Диндердин негизде-
ринин булактарын 
айтып бере алышат.
Ыйык китептердин 
мазмунун ачып бе-
ришет.

Калып-
танды-
руучу 
баалоо

3 Буд-
дизм-
дин 
не-
гиз-
дери

2 Окуу 
китеби
Слайд
Текст

Буддизмдин тары-
хын окушат.
Буддизмдеги негиз-
ги баалуулуктарды 
топтордо талдашат. 
Төрт асыл чындык 
жана сегиз тилимдүү 
жол боюнча талкуу 
уюштурушат.

ТК-1
ТК-2
ТК-3

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Буддизмдин келип 
чыгышын айтып бе-
ришет. Буддизмдин 
негиздерин түзгөн 
багыттарды белги-
лей алышат.

Бири-
бирин 
баалоо

4 Хрис-
тиан-
чы-
лык-
тын 
не-
гиз-
дери

2 Окуу 
китеби
Доку-
мен-
талдуу 
фильм

Христианчылыктын 
тарыхы боюнча 
маалыматты тал-
куулашат.
Бул диндин негизги 
белгилерин топтор-
до чечмелешет.
Христианчылыктагы 
ишенимдер жана сы-
йынуу жөрөлгөлөрү 
менен таанышышат.

ТК-1
ТК-2
ТК-3

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Христиан дининин 
келип чыгуусун тү-
шүндүрүп беришет. 
Негизги багыттарын 
атай алышат. Хрис-
тиандардын ыйык 
китебинин мазму-
нун түшүндүрүшөт. 
Христианчылыкта-
гы сырдуулук эмне 
экендигин мисалдар 
менен далилдешет.

Бири-
бирин 
баалоо
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5 Кай-
талоо

1 Тест
Текст

Окуучулар алган би-
лимдерин тест аркы-
луу бышыкташат.
Текстти окуп, тү-
шүнүктөрүн айтып 
беришет.

ТК-3 ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Тест толтурушат, 
билим деңгээлин 
көрсөтүшөт.
Текстти окуп, тү-
шүнүктөрүн далил-
деген мисалдарды 
келтире алышат.

Муга-
лимдин 
баалоосу, 
бири-
бирин 
баалоо, 
өзүн-өзү 
баалоо

§ 5. Компетенттүүлүккө багытталган 
Мамлекеттик билим берүү стандартынын жана 
предметтик стандарттын негизги жоболоруна 

ылайык окуучунун компетенттүүлүгүн 
калыптандыруучу билим берүү 

технологиялары
Постиндустриялык коомго өтүү глобалдык процесс-

терди күчөттү. Натыйжада өлкөлөр арасында маданий 
мамилелер жанданып, эл аралык эмгекти бөлүштүрүүдө 
биригүү күч алды. Мындай шарттарда жаңы нормалар ке-
лип чыкты. Алар:

– жашоонун күн сайын өзгөрүп турган шарттарында 
жаңы салттуу эмес көйгөйлөрдү чечүүнү талап кылууда;

– көп маданияттуу коомдун шартында адамдардын өз 
ара мамиле түзүүсүнө бийик талаптар коюлууда.

Күн сайын жаңыланып, өзгөрүп жаткан маалыматтык 
технологиялар бул процесстердин тездетүүчү куралы бо-
луп эсептелет. Анткени мезгил өзү жаңы маалыматты тез 
арада кабыл алып, ага жараша чечимдерди кабыл алууну 
талап кылууда.

Буга ылайык окутуунун соңку натыйжалары мурдагы-
дай теориялык билимдердин жыйындысы гана болбостон, 
ал билимдерди окуучулардын практикада, өз жашоосунда, 
өзүн-өзү өнүктүрүүдө колдонуусу болуп эсептелет. Демек, 
окуу процессинде колдонулуп жаткан педагогикалык тех-
нологиялар окутуунун күтүлүүчү натыйжаларына кепил 
болуп, аны камсыз кылышы керек. 
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«Технология» түшүнүгүн билим берүү өңүтүнөн алып 
караганда, гректин techne–искусство (өнөр), чеберчилик 
жана logos – окуп-үйрөнүү деген сөзүнөн келип чыкканды-
гын адабияттардан окууга болот. Педагогикалык техно-
логия окутуунун максатына жетүүнү камсыз кылуу үчүн 
колдонулган усулдардын, формалардын, каражаттардын, 
ыкмалардын, материалдык ресурстардын тыгыз байла-
нышкан биримдиги болуп эсептелет. 

Ал эми окутуунун усулдары – окуу процессинде окуу-
чу менен мугалимдин өз ара байланышын чагылдырган 
ыкмалардын, мамилелердин жыйындысы. Азыркы учурда 
окуу процесси негизги жана предметтик компетенттүүлүк-
төрдү калыптандырууга багытталган окуучу менен му-
галимдин өз ара аракети катары каралууда. Ошондуктан 
окуучулардын компетенттүүлүктөрүн калыптандырууда 
окутуунун активдүү усулдарын колдонуу максатка ыла-
йык. Анткени окутуунун активдүү усулу окуу процессинде 
окуучу менен мугалимдин өз ара бирдиктүү иш-аракети-
нин формасы болуп саналат, мында окуучу пассивдүү угуу-
чу катары эмес, окуу процессинин активдүү катышуучусу 
катары каралат.

Учурдагы окутуунун интерактивдүү ыкмаларын ак-
тивдүү усулдардын формасы катары кароого болот. «Ин-
терактивдүү» («inter» – өз ара, «act» – аракеттенүү) деген 
сөз өз ара аракеттенүү дегенди билдирет. Башкача айт-
канда, өз ара аракеттенүү, маектешүү режиминде болуу 
менен бирге окуу процессинде окуучу бир эле мугалим 
менен өз ара аракетте болбостон, башка окуучулар менен 
да биргелешип окуу милдеттерин ишке ашырат. Интерак-
тивдүү сабактарда мугалимдин ролу активдүү лектор ка-
тары каралбастан, багыт берүүчүлүк жана уюштуруучулук 
деңгээлге чыгат. Ал эми окуучулар окуу материалын өз ал-
дынча, жуптарда, топтордо окуп-үйрөнүшөт. Ошондой эле 
ар кандай тапшырмаларды, көнүгүүлөрдү аткаруу менен 
аларда табияттагы жана коомдогу кубулуштарга, процесс-
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терге сын көз менен кароо, өз алдынча ойлонуу, талдоо 
жүргүзүү көндүмдөрү калыптанат. Окуучулардын окуп-үй-
рөнүү процессин уюштурууда төмөндөгүдөй иш-аракеттер 
камтылышы керек: окуу, угуу, талкуулоо, практика, өз ара пи-
кир алмашуу.

П
ас

си
вд

үү
 

ок
ут

уу

Окуу - 5%

Угуу - 10-15%

Угуу жана көрүү - 25%

Талкуулоо - 55%

Практика - 75%

Башкаларды окутуу - 90%

Ак
ти

вд
үү

 
ок

ут
уу

Окутуу усулдарынын эффективдүүлүгүнүн 
пирамидасы

Бүгүнкү күндө окутуунун интерактивдүү формалары, 
усулдары, ыкмалары иштелип чыккан жана алар практи-
када активдүү пайдаланылып жатат. Өзгөчө «Окуу жана 
жазуу аркылуу сынчыл ойломду өстүрүү» технологиясына 
басым жасалат.

«Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ойломду өстү-
рүү» технологиясы окуучулардын төмөндөгү компетент-
түүлүктөрүн калыптандырууга багытталган:

• окурмандын компетентүүлүгүн;
• жазуу жана оозеки кебин өстүрүү;
• командада иштегенге тарбиялоо;
• графикалык схема, таблица, диаграммалар менен 

иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүү.
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«Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ойломду өстүрүү» 
технологиясынын аткарган функциясы жана 

колдонулуучу усулдар, ыкмалар

«Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл 
ойломду өстүрүү» технологиясынын 
аткарган функциясы

Колдонулуучу усулдар жана ыкмалар

Окурмандын компетенттүүлүгүн ка-
лыптандыруу

ИНСЕРТ, эки бөлүктүү күндөлүк, башкаруу 
менен окуу, адабий ийрим, «билем, билгим 
келет, билдим», авторго суроо.

Жазуу жана оозеки кебин өстүрүү Талдоо аркылуу жалпылоо, талдоо, дил баян, 
синквейн, даймонд, кубик. Текст менен иш-
төө усулдары (уламалуу суроолордун усулу, 
текстен негизги сөздөрдү, түшүнүктөрдү 
табуу, тексттеги маанилүү сөздөр аркылуу 
суроолорду түзүү, текст боюнча план жана 
кошумча схемаларды түзүү).

Командада иштегенге тарбиялоо Зигзаг, концептуалдык карта, жуптарда окуу 
жана суммалоо, ОТБС усулу (ойлон, талкуула, 
бөлүш, салыштыр), тегерек стол, мээге ча-
буул, ойлорду, жоопторду ранжирлөө, дебат 
жана аквариум

Графикалык схема, таблица, диаг-
раммалар (графикалык уюштуруучу-
лар) менен иштөө көндүмдөрүн өнүк-
түрүү

Т-схема, кластер, Венндин диаграммасы, 
концептуалдык карта.

§ 6. «Диндердин өнүгүү тарыхы» сабагында 
колдонулуучу кээ бир интерактивдүү 

усулдарга мүнөздөмө
Акыркы он жыл ичинде Кыргыз Республикасынын 

жалпы билим берүү системасында реформалоого багыт-
талган көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Бүгүнкү күндүн мек-
теп окуучусу мурункудай эскиче билим албастан, билим 
алуунун жаңы жолдоруна муктаж. Ошондуктан бүгүнкү 
күндө билим берүү жаатында ишке ашырылып жаткан 
жаңылануулар окуучунун муктаждыгын камсыздоого ба-
гытталууда. Ошону менен бирге натыйжалуулук, башкача 
айтканда, окуучунун билим сапаты бүгүнкү күндүн мекте-
бинин билим берүүдөгү негизги критерийлеринин бири 
болуп эсептелет. 
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Мугалим окуучуларга мүмкүндүк берип, алардын иш-
мердүүлүгүн туура уюштура билиши керек. Азыркы учур-
да окуучулардын ишмердүүлүгүн өнүктүрүүчү көптөгөн 
усулдар практикада ийгиликтүү колдонулуп жатат. Алар-
дын кээ бирлерине мүнөздөмө бере кетели.

Концептуалдык карта 
Концептуалдык карта – ойлорду элестетүүнүн жана 

байланыштыруунун жолу. Ал төмөндөгүдөй түзүлөт:
1. Негизги ойду, идеяны барактын же класстык такта-

нын ортосуна жазуу. Жазып жаткан учурда тексти оңдо-
бостон жазуу керек.

2. Байланыштарды табуу. Пайда болгон ойлордун орто-
сундагы байланышты көрсөтүү үчүн сызыктарды, түстөр-
дү, жебелерди, бутакчаларды колдонуп, сүрөттөр менен 
жасалгалоо. Байланыштарды жазууда негизги сөздөрдү 
баш тамга менен жазып, түшүндүрүү тексттерин майда 
тамгалар менен жазуу керек.

Кластер 
Кластер түзүү – маалыматтардын, идеялардын жана 

суроолордун картасын түзүүнүн жол-жобосу, ал когнитив-
дүү (таанып-билүүчүлүк) изилдөөгө негизделет. Бул усул 
идеяларды табууга жана иштеп чыгууга, аларды кайсы бир 
нукка келтирип, курамдаштырууга, ажыратууга жардам 
берет жана кайсы бир фактордун тегерегинде ойлорду чо-
гултуунун технологиясы болуп саналат. Жалпысынан бул 
изилдөө процесси болуп эсептелет.

Кластерге бөлүү – ойломдун вариативдүүлүгүн, үйрө-
нүлүп жаткан түшүнүктүн (кубулуштун, окуянын) байла-
нышын өнүктүрүүчү педагогикалык усул. Ал окуучуларга 
кайсы бир тема боюнча эркин жана ачык ойлонууга жар-
дам берет. Белгилүү бир теманы жаңыдан үйрөнө башта-
ганда колдонуу максатка ылайыктуу болот. Анткени ал 
ойломдун стимулу катарында колдонулат жана идеялар 
үчүн өзөк катарында кызмат кылат. Кластерге бөлүү өтө 
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жеңил жана эсте оңой сакталат. Кластерди түзүүнүн ыраа-
ты төмөнкүдөй:

1. Класстык тактанын же чоң актай кагаздын так орто-
суна негизги сөздү же сүйлөмдү жазыңыз.

2. Сиздин оюңузча ушул темага байланышкан сөздөрдү 
же сүйлөмдөрдү жазыңыз.

3. Түшүнүктөр менен идеялардын ортосуна дал келген 
байланышты тактап жазыңыз.

Башыңызга эмне келсе, ошонун баарын жазыңыз. Бе-
рилген убакыт бүткүчө жазуу ишин токтотпоңуз, эгерде 
сиздин башыңызга идеялар келбей калса, жаңы идеялар 
келгиче кагаз бетине сүрөт тарта туруңуз.

4. Мүмкүн болушунча көбүрөөк байланыштарды тү-
зүүгө аракеттенип, идеялардын санын ченебеңиз.

Эки бөлүктүү күндөлүк
Эки бөлүктүү күндөлүк класстагы талкууга даярдык 

көрүү процессинде окуучулар тарабынан окулган маа-
лыматтарды жана башка ресурстарды белгилөө үчүн 
колдонулушу мүмкүн. Окуучулар окуу үчүн берилген ма-
териалдарды окушат жана алар боюнча ой жүгүртүшөт. 
Окуучулар эки бөлүктүү күндөлүктү даярдашат. Ал кантип 
жасалат? Дептердин бети узатасынан тең экиге бөлүнөт, 
сол жагына цитаталар, маанилүү учурлар, кызыктуу фра-
залар ж. б. жазылат, оң жагына окуучу окулган материал 
боюнча жалпы жонунан же белгилүү бир тематика боюнча 
өзүнүн комментарийлерин жазат. 

Чыгуу картасы 
 Бул усул сабакты аяктагандан кийин кайтарым байла-

ныш алуу үчүн колдонулат. Кайтарым байланышты жүр-
гүзүүдө окуучуларга болжолдуу төмөндөгүдөй суроолор 
менен кайрылса болот: Силер үчүн бүгүнкү сабактан эмне-
лер маанилүү жана пайдалуу болду? Эмнени үйрөндүңөр? 
Кандай суроолор пайда болду? Дагы эмнелерди билгиңер 
келет? Суроолорго жооп берүүгө бир мүнөт убакыт берип, 
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ал жоопторду чогултуп алуу керек. Чыгуу карталарын са-
бакта пайдалануу окуучулардын окуу материалын өздөш-
түрүү деңгээлин аныктоого жардам берет жана келерки 
сабакты пландаштырууда эске алууга шарт түзөт.

«Теңге-тең» усулу
Бул иштин максаты – талкуу өткөрүү көндүмдөрүн 

өнүктүрүү.
1. Мугалим кайсы бир суроо боюнча кыска (10-15 мү-

нөттүк) дарс окуйт.
2. Окуучулар жекече иштешет, берилген материал 

боюнча өз суроолорун жазышат.
3. Окуучулар өздөрү тарабынан берилген суроолордун 

баарына жооп берүүгө мажбур эмес. Бул тапшырма окуучу-
ларды талкууланып жаткан темага тиешеси бар нерселер 
жөнүндө ойлонууга мажбурлоо үчүн түзүлгөн.

4. Окуучулар колдон келишинче көбүрөөк суроолорду 
колдонушу керек.

Үйрөтүлүп жаткан командаларга топтошуп, ар бир 
окуучу талкуу үчүн суроосун сунуштайт. Суроолордун кээ 
бир үлгүлөрү төмөндөгүдөй болушу мүмкүн: Тексттин не-
гизги идеясы эмнеде? Түшүндүрүңүз. Мен буга чейин үй-
рөнгөнгө мунун кандай тиешеси бар? Окшоштугу кайсы? 
Кантип колдоно алам? Күчтүү жана начар жактары кайсы-
лар? Эң жакшысы кайсы жана эмнеликтен?

Акыл чабуулу 
Акыл чабуулу – идеяларды иштеп чыгуучу жана көй-

гөйлөрдү чечүүчү адамдар тобуна  эсептелген жол-жобо-
лордун өзгөчөлөнгөн жыйындысы. Класста акыл чабуулун 
жүргүзүү көйгөйлөрдү чечүү, идеяларды иштеп чыгуу, 
тизмелерди түзүү жана мүмкүн болгон суроо-жоопторду 
аныктоо ыкмаларынын бири болуп саналат. Акыл чабуулу 
төмөнкүдөй этаптар менен өткөрүлөт:

1. Сабактын башталышына чейин кароого коюлуучу су-
роолорду даярдоо. 



37

2. Талкууга коюлуучу суроону тактага жазып, окуучу-
лардын алдына суроолорду коюу. Жооп берүүгө убакыт 
бергиле.

3. Тактага төмөнкү эрежелерди жазып, окуучуларга 
маалымдоо:

• сындабагыла жана баалабагыла; 
• туура эмес жооптор болбойт; 
• идеялар канчалык көп болсо, ошончолук жакшы;
• башка адамдардын идеяларын кабыл алабыз ж. б.

Категориялык сереп 
Бул стратегия окуучуларга акыл чабуулу учурунда пай-

да болгон идеяларды уюштурууга мүмкүндүк берет жана 
аларды терең түшүнүүгө негиз жаратат. Категория – кайсы 
бир белгилеринин жалпылыгы боюнча бириккен предмет-
тердин, кубулуштардын, фактылардын тобу. Маалыматты 
категорияларга бөлүштүрүүнүн бирдиктүү, туура жол-жо-
босу жок. Бир топтогу категорияларды бөлүштүрүү экин-
чисиндеги бөлүштүрүүдөн айырмаланат. Кандай жумуш 
болбосун, салыштырып, өзгөчөлөнтүп көрсөткөнгө бол-
бойт. Биринчиден, бул топтук эгоизмди жаратат. Экинчи-
ден, окуучулар өздөрү баа бере алышат.

Ал төмөндөгүдөй аткарылат:
1. Топто «акыл чабуулун» жүргүзүү жана берилген тема 

боюнча бардык идеяларды жазып чыгуу.
2. Алынган маалыматты кайсы бир белгилердин неги-

зинде бириктире алган жалпы идеялардын категорияла-
рын табуу.

3. Актай кагазга же тактага категорияларды жазып чы-
гуу. Акыл чабуулунун натыйжасында алынган идеяларды, 
маалыматтарды ылайыктуу категорияларга бөлүштүрүү.

4. Бөлүштүрүү учурунда окуучулар кайсы бир катего-
риянын аталышын өзгөртө алышат. Жаңы категориялар 
пайда болушу мүмкүн.
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ОТБС усулу (ойлон, талкуула, бөлүш, салыштыр) 
Бул усул топтордогу ойлорду чогултууга, маалыматтар 

менен алмашууга шарт түзүп, төмөнкүдөй 4 этаптан турат: 
1. Кандайдыр бир теманын алкагында идеяларды, ой-

лорду табуу; 
2. Жуптарда ойлорду алмашып, жеке өзүнүн тизмесин 

толуктоо; 
3. 4-6 кишиден турган топтордо талкуулоо; 
4. Бардык ойлорду, пикирлерди чогултуу жана жооп-

торду салыштыруу. Ар бир топтук иштин жыйынтыктары-
нын презентациясы. Тапшырмаларды жана көнүгүүлөрдү 
аткарууда белгиленген убакытты сактоо. Айтылган пикир-
лер бири-биринен айырмаланат, кайталанбайт жана тал-
кууланбай жалпы тизмеге киргизилет.

Пикирлерди, жоопторду ранжирлөө усулу 
Усул таанып-билүү ишмердүүлүгүн активдештирүү ме-

нен жоопторду табууга жана өзүнүн катасын көрүүгө жар-
дам берет. Ал төмөндөгүдөй этаптарды өз ичине камтыйт: 
окуучулар төрт-бештен болуп топторго бөлүнүшүп, кан-
дайдыр бир теманын алкагында пикирлердин жана жооп-
тордун жыйындысын алышат. Андан кийин жооптордун 
тизмесин «макул», «макул эмесмин», «тактоолор керек» 
деген колонкаларга бөлүштүрүшөт. Топтордун иштеринин 
жыйынтыгы талданып, таблицаларга түзөтүүлөр киргизи-
лет. 

Дебат жана «аквариум» 
Бул усул окуучулар бири-бирин сырттан баалап, алар-

дын маектешүүсүнө байкоо жүргүзүү менен башкалардын 
ойлоруна болгон мамилесин көрүүгө жана жооптордун ар-
гументтүүлүгүн баалаганга жардам берет. Бул усулду кол-
донууда биринчи кезекте майда топтордо талкууну алып 
бара турган окуучуну тандоо керек. Ал эми калган окуучу-
лар көрүүчүнүн ролун аткарышат.
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Ой жүгүртүү – жуп болуп иштөө – пикир алмашуу
Жалпы түшүнүк же алдын ала убакытты эсептеп ал-

гандан кийин мугалим окуучулардын өздөрүнүн маселеси 
жөнүндөгү бардык ой-пикирлерин чогултуп, өз идеяларын 
классташтары менен талкуулашына 3-5 мүнөт берет (ой 
жүгүртүү). Аягында мугалим эки жупту бүт класс менен 
пикир алмашуу үчүн тандап алууну өтүнөт же өзү тандайт 
(пикир алмашуу). 

Окуучулар өздөрүнүн жоопторун жана көп тараптуу 
стратегияларын салыштырып көргөндөн кийин мугалим 
жуп болуп иштегендерден өздөрүнүн маселе чечүү страте-
гияларын бүт класска айтып берүүсүн өтүнөт (пикир алма-
шуу).

Окутуу усулу: Окуучулардын ортосундагы талкуу/
талаш-тартыштар

Формалдуу же формалдуу эмес, жекече же топто болушу, 
бааланышы же бааланбашы мүмкүн. Окуучуларга белгилүү 
маселе боюнча өз позициясын ээлөөгө жана өз пикирлерин 
бекемдөөчү логикалык, ишенимдүү далилдерди сунуштоо 
үчүн маалымат топтоо мүмкүнчүлүгүн бергиле.

Жогоруда берилген сабак активдүү угуу усулдугуна не-
гизделет, бул усул боюнча мугалим окуучуларды эки топко 
бөлүп, Енисей кыргыздарынын маданий жетишкендик-
терин баалайт. Ар бир топ маданий жетишкендиктердин 
негизги далилдүү белгилери менен бирдей макулдукка ке-
лиши керек. Ар бир топ тарабынан бирдиктүү чечим кабыл 
алынгандан кийин эки топ тең өз чечимдерин талкуула-
шат. Талкууну мугалим алып барат.

Дасторкон усулу
Мугалим окуучуларды топторго бөлүп, кандайдыр бир 

аныктаманы же окуяны берет. Мисалы, «Тарыхый ой жү-
гүртүү дегенге кандай аныктама бересиңер?» – деп сурайт. 
Ар бир топтогу окуучу бирден клеткага өзүнүн атын жа-
зып, андан кийин берилген суроого өз версиясын жазат. 
Белгилүү бир убакыттан кийин ар бири өзүнүн жазганда-
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рын кезектешип окуп чыгат жана талкуулайт. Андан ки-
йин ортодогу клеткага жоопту жазышат. Бул усулда ар бир 
бала иштейт жана презентацияда өздөрүнүн биргелешип 
чыгарган чечимин жактайт. 

Эскертүү: Мугалим топторго күн мурунтан чийилген 
флипчатты берет.

Диманат. Себептүүлүктөрдү байланыштырган усул
Мугалим окуучуларды топторго бөлүп, тарыхый окуя-

нын келип чыгуу себептерин төмөндөн жогору карай жа-
зып чыгууларын өтүнөт. Окуучулар биргелешип өтүлгөн 
тема боюнча окуяны талкуулап, анын себептерин жазып 
чыгышы керек. Мисалы, Ислам дининин келип чыгыш се-
бептери.
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§ 7. Жеке билим берүүдөгү окуучулардын 
жетишкендиктерин баалоо системасы 

(мамлекеттик билим берүү стандарты жана 
предметтик стандарт боюнча)

Мектептик билим берүүнү жаңылоо процесси билим 
берүүнүн натыйжаларын баалоо, жаңыча ой жүгүртүү, ал 
эми билимдүү жана тарбиялуу түшүнүктөрү компетенция 
жана компетенттүүлүк түшүнүктөрү, ишмердүүлүктүн 
ыктары компетенциялык мамиле катары каралууда. Ком-
петенциялык мамиле бүгүнкү күндө жалпы билим берүү 
уюмдарында табигый процесс катары каралып, ички ма-
ңызы жана максаттары жаңыланууда.

Баалоо окуунун ички мотивациясын стимулдашты-
рууга жана өзүн-өзү баалоо, өзүн-өзү талдоо, өз ара баа 
берүү, өзүнүн жана башка окуучулардын иш-аракетте-
рине сынчыл баа берүү көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багыт-
талат, эмоционалдык жагымдуу жана достук маанайды 
түзүүгө өбөлгө түзөт. Баалоо маселелерин чечүү үчүн му-
галим баалоону окуунун ички мотивациясын стимулдаш-
тырууга жана өзүн-өзү баалоо, өзүн-өзү талдоо, өз ара баа 
берүү, өзүнүн жана башка окуучулардын иш-аракеттерине 
сынчыл баа берүү көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багыттайт, 
эмоционалдык жагымдуу жана достук маанайды түзүүгө 
өбөлгө түзөт. 

Баалоо маселелерин чечүү үчүн мугалим:
• баалоону окутуунун натыйжаларына жетишүү да-

ражасынын көрсөткүчү катары карайт;
• окуучунун жетишкендиктерине жана инсандык 

өнүгүүсүнө көз салат; 
• ар кандай формаларды, сапаттык жана сандык баа-

лоонун ыкмаларын, каражаттарын (окуучулардын 
портфолиосу, байкоо жана тесттер ж. б.) колдонот.

• окуучуларга жана алардын ата-энелерине көйгөй-
лөрдү биргелешип чечүү үчүн окуу процессиндеги 
ийгиликтер жана кыйынчылыктар жөнүндө маа-
лымдайт; 
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• окуучуларга ким, качан жана кандай баа бергенине 
карабастан, ага коюлган талаптардын бирдей болу-
шун камсыз кылат.

Окуучулардын «Диндердин өнүгүү тарыхы» предмети 
боюнча окуу жыйынтыктарынын стандартынын талап-
тарына шайкештигин аныктоо максатында баалоонун үч 
түрү жүргүзүлөт.

ДИАГНОСТИКАЛЫК, ФОРМАТИВДИК,  
СУММАТИВДИК БААЛОО

Диагностикалык баалоо окуучунун прогрессине 
баа берүү үчүн колдонулат: окуу жылы ичинде мугалим 
окуучулардын компетенттүүлүгүнүн калыптанышынын 
баштапкы деңгээлин жетишилген натыйжалар менен са-
лыштырууну жүргүзөт. Диагностикалык баа берүүнүн 
натыйжалары сыпаттама түрүндө катталат, алар жалпы-
ланат жана мугалим үчүн окутуу милдеттерин, окуучулар 
үчүн окуу милдеттерин коюу жолу менен окуу процессине 
түзөтүүлөрдү киргизүү жана өркүндөтүү үчүн негиз болуп 
берет.

Формативдик (калыптандыруучу) баалоо – мате-
риалды өздөштүрүүнүн жекече өзгөчөлүктөрүн (ишти ат-
каруу темпи, теманы өздөштүрүү ыкмалары ж. б.) эске алуу 
менен окуучунун прогрессин аныктоо, ошондой эле ий-
гиликтерге жетишүү үчүн сунуштамаларды иштеп чыгуу 
максатында колдонулат. Формативдик баалоону мугалим 
окутууну өз убагында коррекциялоо, пландаштырууга өз-
гөртүүлөрдү киргизүү үчүн пайдаланса, ал эми окуучулар 
өздөрү аткарган иштин сапатын жакшыртуу үчүн пайдала-
нышат. Окуучунун прогресси окуучу аткарган конкреттүү 
иштин негизинде билим берүү чөйрөсүнүн алкагында оку-
туу максаттарында түптөлгөн белгилүү бир натыйжаларга 
жетишүү катары аныкталат. Журналга белги коюу менен 
мугалим окуучунун жекече прогрессине көз салып жатка-
нын белгилейт.

Формативдик (калыптандыруучу) баалоо – ар бир 
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тапшырмадан кийин күн сайын баалоо критерийлеринин 
негизинде сабактын максатына ылайык өзүн-өзү баалоо 
(өзүн-өзү баалоо барагы), бирин-бири баалоо («Кол ча-
буулар», «Эки жылдыз, бир каалоо») аркылуу мугалимдин 
баалоосу жана кайтарым байланышы. Калыптандыруучу 
баалоодо мугалим дайыма окуучунун окутуунун максатын, 
милдеттерин жана критерийлердин негизинде баалоону 
түшүнгөнүнө байкоо жүргүзүп турушу керек. Бул милдет-
ти мугалим иш жүзүндө аткаруу үчүн баалоо критерий-
лерин окуучу менен биргеликте иштеп чыгышы керек. 
Баалоо критерийлерин окуучу менен биргеликте иштеп 
чыгуу окуучунун баалоого болгон мамилесин өзгөртүп, 
окутуунун сапатын жогорулатууга шарт түзөт. 

Баалоо критерийлери канчалык так болсо, окуучулар 
тапшырманы ошончолук деңгээлде ийгиликтүү аткары-
шат. Критерийдин негизинде баалоонун технологияларын 
билүү менен бирге мугалим: 

– окутулуучу теманын репродуктивдүү, продуктивдүү, 
креативдүү деңгээлдеги күтүлүүчү натыйжаларын так би-
лүүсү;

– конкреттүү сабакта окуучу эмнелерди билиши жана 
эмнелерге үйрөнүшү керектигин бөлүп алуусу;

– окутуу ыкмаларын тандоосу;
– тапшырмаларды иштеп чыгуусу;
– окуучулар менен биргеликте баалоо критерийлерин 

иштеп чыгуусу керек.

Формативдик баалоо техникаларынын мисалда-
ры:

Техникалар: «Кол менен сигнал берүү», «Чоң манжа», 
«Светофор», «Кубик», «Плюс-минус-кызыктуу таблица-
лар», «Билем – кызыгам – жасай алам», «Смайликтер», «Ий-
гиликтин тепкичи», «Пирамида», «Ийгиликтин дарагы», 
«БББ» ж. б.  

Бирин-бири баалоо үчүн: «Ички жана сырткы айлана» 
жана «Кыймылдуу жуптар», «Эки жылдыз, бир каалоо». 
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Мындан сырткары калыптандыруучу баалоодо окуучу-
лардын өзүн-өзү баалоосу жакшы мисалдардын бири 
болуп эсептелет. Бул баалоону жүргүзүүдө окуучуларга 
суроо-тапшырмалардын карточкасы сунушталып, алар ат-
каргандан кийин туура жооптордун ачкычтары берилет, 
окуучулар өздөрүнүн катасын өздөрү таап, чечмелеп бери-
шет.

Сабак учурунда мугалим алдын ала иштелип чыккан 
баалоо критерийлерин ватман кагазга же класстык такта-
га жазып, окуучулар менен макулдашуусу зарыл. Баалоо 
критерийлери баалоонун бардык түрлөрүндө (сумматив-
дик, формативдик, диагностикалык) колдонулат. 

Жыйынтыктоочу баалоо окутуунун ар бир баскычы 
үчүн пландаштырылган натыйжаларга окуучунун жети-
шүү даражасын аныктоого жардам берет, учурдагы аралык 
жыйынтыктоочу баалоодон келип чыгат.

Мектептик билим берүүнү стандартташтыруу өз кезе-
гинде предметтик билим берүүнү, билим берүү процессин, 
окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо усулдарын 
жана каражаттарын жаңылоону талап кылат. 

Баалоо кайтарым байланыш функциясын аткаруу ме-
нен окутуунун натыйжалуулугун жогорулатат. Эгерде му-
галим окуучунун өнүгүүсүн көрүүгө аракет жасаса, анда 
окуучу мугалимдин бул аракетин баалайт жана алдыга ум-
тула баштайт. 

Суммативдик баалоо. Мугалим суммативдик баалоо 
жүргүзүү үчүн төмөндөгү алгоритм менен баалоонун инст-
рументин иштеп чыкса болот: 

1) окуу программасындагы темаларды, бөлүмдөрдү 
окуп чыгуу; 

2) окутуунун максаты жана ой жүгүртүүнүн деңгээлде-
ри (Б. Блумдун таксономиясы) боюнча баалоо критерийле-
рин аныктоо; 

3) окутуунун максаты жана ой жүгүртүүнүн деңгээлде-
ри (Б. Блумдун таксономиясы) боюнча бир же бир нече тап-
шырманы жана баалоо критерийлерин аныктоо; 
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4) ар бир тапшырмага дескрипторлорду аныктоо.
Теманын, бөлүмдүн аягында жүргүзүлүүчү сумма-

тивдик баалоо кандайдыр бир теманы окуп үйрөнгөндөн 
кийин окуучулардын жетишкендиктерин баалоо болуп 
саналат, аны сабакта 15-20 мүнөттүн ичинде жүргүзүү су-
нушталат.

Эл аралык тажрыйбалар боюнча баалоо төмөндөгү эки 
критерийге таянышы керек: 

1. Баалоонун максаттарынын так болушу; 
2. Баалоонун критерийлеринин бул максаттарга дал 

келиши.

Баалоонун негизги принциптери:   
• Окутуу менен баалоонун өз ара байланышы. Баа-

лоо окутуунун бир бөлүгү болуп эсептелет.
• Объективдүүлүгү, негиздүүлүгү жана ишеним-

дүүлүгү. Баалоо так жана ишенимдүү маалымат-
тарды берет жана анын инструменттери окутуунун 
максаттарына, күтүлүүчү натыйжаларына жеткен-
дигине ишендирет. 

• Ачыктык жана жеткиликтүүлүк. Баалоо түшү-
нүктүү жана ачык маалыматты берет жана окуу 
процессинин бардык катышуучуларынын жоопкер-
чилигин жогорулатат. 

• Үзгүлтүксүздүк. Баалоо окуучулардын окуу жетиш-
кендиктерин үзгүлтүксүз өз убагында жүргүзүүнү 
талап кылат.

• Өнүгүүгө багыттоо. Баалоо билим берүү система-
сынын, мектептин, мугалимдердин, окуучулардын 
өнүгүү багытын аныктайт жана демилгелейт. 

Критерийлик баалоо – иштелип чыккан баалоо кри-
терийлеринин негизинде окуучунун окутуудагы жеткен 
натыйжалары менен күтүлүүчү натыйжаларын дал келти-
рүү процесси. Ал окуучуну жогорку натыйжаларга жетүүгө 
шыктандырууга багытталган. Критерийлер баалоонун 
маанилүү инструменти болуп эсептелет.  
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• Биз окуучуларды негизги критерийлер: билим, тү-
шүнүү, колдонуу, сынчыл ойлом, изилдөө, коммуни-
кация жана рефлексия боюнча баалайбыз.   

• Баалоо критерийи окуучунун окуу жетишкендикте-
рин баалоонун негизин түзүүчү белги болуп эсепте-
лет. 

Критерийлик баалоо кайтарым байланыш функциясын 
аткарып, окуучу өзүнүн ийгиликтери жана катачылыкта-
ры тууралуу маалымат менен камсыз болот. Окуучу өзүнүн 
кетирген каталарын жеке натыйжаларын жакшыртуу ире-
тинде кабыл алат. 

Критерийлик баалоо:
 – – сабактын бардык этаптарында окуучунун даярды-

гынын деңгээлин аныктоо;
 – – предмет боюнча окуу программасынын максатта-

рына жетүүнүн жолдорун аныктоо;
 – – инсандын өнүгүү жетишкендиктерин баалоо;
 – – билимдерди өздөштүрүү учурундагы кетирилген 

каталарды аныктоо; 
 – – окуучунун аткарган иштерине коюлган баалоонун 

акыйкаттыгына ынануу;
 – – окуу материалын өздөштүрүү жөнүндө мугалим 

менен окуучунун, мугалим менен ата-эненин орто-
сундагы кайтарым байланыштарды түзүү мүмкүн-
чүлүктөрүн берет.

Мисалы, «Диндердин өнүгүү тарыхы» боюнча баалоо 
критерийлери төмөнкүдөй болушу мүмкүн:

 – Маалыматтагы негизги фактыларды аныктайт 
жана алардын өзгөчөлүктөрүн белгилейт;

 – Диндердин негиздерин аныктап көрсөтө алат;
 – Ислам дининин негиздерин ачып бере алат;
 – Ханафий укуктук мектебинин негизги маңызын 

ачып берет;
 – Мамлекеттин диний чөйрөдөгү саясатына мүнөздө-

мө берет.
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Жыйынтыктоо:
1. Баалоо критерийлери окутуунун максаттарына негиз-

делип, окуу процессинде мугалим окуучулардын көңүлүн 
баалоо критерийлерине бурушу зарыл.

2. Окуучулардын окуу жетишкендиктерин критерийлик 
баалоо окуу иштерин аткаруунун максаттуулугун, ошондой 
эле баалоо процессинин ачыктыгын камсыз кылат.

3. Баалоо критерийлери окуучуларга түшүнүктүү болу-
шу керек.

4. Формативдик баалоодо баалоо критерийлери үчтөн/
бештен ашпашы керек.

5. Баалоо критерийлери жазуу иштерин аткарганга че-
йин маалымдалышы керек.

6. Баалоо критерийлери окуучулар менен биргеликте 
иштелип чыгышы мүмкүн.

Теориялык мүнөздөгү суроолорду баалоо үчүн тө-
мөндөгүлөр колдонулат: 

1. Сапаттык баа берүүнүн ыкмалары жана каражатта-
ры (рефераттар, жазуу жүзүндөгү тесттер, оозеки жооптор, 
баяндамалар, чыгармачылык менен аткарылуучу тапшыр-
малар, окуучулардын портфолиолору ж. б.).

2. Жаңы технологиялар менен кошо кейстер, жеке 
жана/же топтук долбоордук иш-аракеттер, социалдык 
практикалар.

§ 8. Компетенттүүлүктүн негизинде сабакты 
пландаштыруунун үлгүлөрү

Бүгүнкү күндө сабактын планы стандарттын негиз-
ги талаптарына жооп бериши керек. Ар бир теманы ачып 
берүүдө мугалим өзүнүн билимине, мугалимдик тажрый-
басына таянат. Максатты туура коюу, сабактын аягында 
окуучулар кандай натыйжага ээ болушары, ал үчүн кандай 
усулдарды колдонуу керектиги мугалимден чыгармачы-
лыкты талап кылууда. 
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Сабактын планы сөзсүз жазылыш керек. Ар бир муга-
лим өзүнүн чыгармачылыгына жараша сабакты пландаш-
тырат. Өңчөй бир типтеги пландарды сатып алуу жана аны 
пайдалануу калпыстык. Бирок, тилекке каршы, бүгүнкү 
күндө ар бир класс боюнча сабак пландарынын топтому 
чыгарылып, эксперттердин элегинен өтпөй туруп эле са-
тылууда. 

«Сабактын планы – мугалимдин деңгээлин чагылдыр-
ган күзгү». Демек, күзгү – биздин чыгармачылыгыбыздын 
көрсөткүчү. Биз төмөндө бир, эки варианттагы сабактын 
планын үлгү катары гана бердик. Мугалимдер дал ушундай 
жазышы керек деген талап жок. Ар бир мугалим сабактын 
планын өзүнүн классынын деңгээлине жараша түзөт деп 
ойлойбуз.

2-сабак
Тема: Буддизмдин негиздери

Сабактын максаты: Көрсөткүчтөр:
Эгерде окуучулар төмөнкүлөрдү аткарышса, 
жогорудагы максаттарга жетишет:

Билим берүүчү максаты: Окуучулар 
Буддизм дининин жаралыш тарыхы жана 
негиздөөчүсү Сиддхартха Гаутама жөнүн-
дө билимге ээ болушат.

• Буддизм дининин келип чыккан мезгили жана 
таралган аймагы жөнүндө айтып беришсе

• Гаутаманын жашоо образын сүрөттөй алышса

Өнүктүрүүчүлүк максаты: Буддизм ди-
нинин философиясын, маданиятын жана 
жашоо образын талдашат жана өз пози-
цияларын билдиришет.

• Будданын окуусунун өзөгүн түзгөн «төрт асыл 
чындыкты» жана анын маанисин түшүндүрүшсө;

• Негизги мектептери боюнча айтып беришсе;
• Адептик нормалары боюнча өз ойлорун билдире 

алышса
Таалим-тарбия берүүчү максаты: Буд-
дизм дининин жана Будданын окуусунун 
жакшы жактарын алуу менен окуучуларда 
ага болгон сый-урмат жана сабырдуу ма-
миле калыптанат.

• Буддизм дининин жана Будданын окуусунун 
адамзаттын жашоосундагы ролун ачып беришсе;

• Ар бир элдин динине урмат-сый менен мамиле 
кылуу керектигин башкаларга түшүндүрө алыш-
са

 
Сабактын тиби: Аралаш сабак
Сабактын тиби: аралаш сабак
Колдонулуучу усулдар: мээ чабуулу, китеп менен иш-

төө, топтордо иштөө
Колдонулуучу баалоо усулдары: эксперттик баалоо
Сабактын формасы: топтордо, жуптарда иштөө, жеке-

че чыгармачылык ишмердүүлүк 
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Сабактын жабдылышы: компьютер, проектор, экран 
(интерактивдүү такта), батман, маркер, дүйнөнүн картасы 
ж. б. 

Сабакта калыптануучу компетенттүүлүктөр: 
Негизги компетенттүүлүктөр:
а) Маалыматтык компетенттүүлүк: Маалыматты 

колдоно алат. Жетишпеген маалыматты максаттуу түрдө 
издеп табат, анын айрым бөлүктөрүн салыштырат жана 
анын үстүндө иш жүргүзөт.

б) Социалдык-коммуникативдик компетенттүүлүк: 
Диалог аркылуу зарыл маалыматты алууга аракеттенет, 
жекече, коомдук жана кесиптик маселелерди чечүү үчүн 
аны оозеки жана жазуу түрүндө билдирет. 

в) Өз ишин уюштуруу жана маселе чече билүү компе-
тенттүүлүгү: Өз алдынча же башкалар менен биргеликте 
ар түрдүү ыкмаларды колдонуу менен маселелерди чечет, 
ошондой эле андан аркы иш-аракеттер жөнүндө чечим ка-
был алат.

Сабактын жүрүшү
Сабактын
этаптары

Мугалимдин ишмердүүлүгү Окуучунун ишмер-
дүүлүгү

Убак-
тысы

Уюштуруу
учуру

Мугалим окуучулар менен саламдашып, 
окуучулардын сабакка даярдыгына көз 
салат.

Окуучулар саламдашып, 
сабакка даяр экендигин 
билдиришет.

2 мү-
нөт

Окуучулардын ой 
жүгүртүүсү үчүн 
мээ чабуулу жана 
кайтарым байла-
ныш

– Балдар, азыркы мезгилде жер шарында 
Буддизм, Христиан жана Ислам деген 
үч дүйнөлүк дин бар экендиги силерге 
белгилүү.
Мээ чабуулу: – Балдар, мага бул диндер-
дин өзгөчөлүктөрү боюнча айтып бергиле.

Окуучулар өз билим-
дерине таянуу менен 
билгендерин айтып 
беришет.

7 мү-
нөт

Мугалимдин сөзү – Кымбаттуу окуучулар, Сүрөттү карап эки-эки-
ден болуп ой бөлүшөт 
жана кандай маалы-
матка ээ экендигин 
мугалимге билдирүүгө 
даярдык көрүшөт. 

6 мү-
нөт
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силер экрандагы сүрөттү көрүп жатасы-
ңар. Эми эки-экиден болуп ой жүгүрткүлө, 
бул сүрөт силерге эмнеден кабар берет 
жана кандай маалыматыңар бар?
Азаматсыңар балдар! Ооба, бүгүнкү өтө 
турган темабыз дүйнөлүк диндердин бири 
– Буддизмдин негиздери жөнүндө. Муга-
лим слайд аркылуу теманы, теманын 
максатын жана окуучулар сабактын ая-
гында эмнеге ээ болушарын окуучуларга 
түшүндүрөт.

Сабактын
максаты жана кү-
түлүүчү натыйжа

Мугалим тактага жаңы теманы жазат 
же экранга слайддагы жаңы теманын 
аталышын чыгарат. Сабактын максатын 
түшүндүрүү менен кандай ишмердүүлүк 
жүргүзөрүн айтат.

Окуучулар теманы жа-
зышат. Бүгүнкү сабакта 
кандай ишмердүүлүк 
жүргүзүп, эмнеге жети-
шерин билдиришет.

2 мү-
нөт

Окуучуларды мо-
тивациялоо, мээ 
чабуулу,
маалыматты то-
лук өздөштүрүү

Мугалим слайдды пайдалануу менен 
кыскача Буддизм дининин пайда болгон 
мекени, диндин негиздөөчүсү Сиддхартха 
Гаутама жана анын негизги окуусу жө-
нүндө айтып берет. Мугалим балдар үчүн 
китептен тышкаркы материалдарды 
пайдаланып балдарга кызыктуу кылып 
айтып бериши керек. 

Окуучулар тема боюнча 
суроолорго жооп бе-
ришет. 8 мү-

нөт

Окуучулардын 
көндүмдөрүн ка-
лыптандыруу,
окуй билүүгө жана 
өз ойлорун эркин 
билдирүүгө үй-
рөтүү

Мугалим бардык окуучулардын китебин 
ачтырат жана иштөө тапшырмасын 
берет. 
Андан кийин 1-топ Буддизмдин багыт-
тарын, 2-топ Будданын окуусунун «төрт 
асыл чындыгын», 3-топ сегиз тилимдүү 
жолду талкуулайт.
Окуучулардын ишмердүүлүгү теманы 
өздөштүрүүдөгү түшүнүү, ой жүгүртүү 
этабына туура келет.

Окуучулардын маалы-
матты канчалык дең-
гээлде өздөштүргөнүн 
мугалим ар бир топтун 
кол көтөргөн окуучула-
ры жана алардын жар-
дамчылары аркылуу 
билет. Окуучулардын 
аталган теманы өз-
дөштүргөнүн мугалим 
калыптандыруучу 
баалоонун негизинде 
баалайт.

10 
мүнөт

Кайтарым байла-
ныш жана окуучу-
лардын билгичтик-
терин бышыктоо,
баалоо

Мугалим бышыктоо катары «Ким тези-
рээк?» оюнун колдонот.
Бул оюндун жүрүшү төмөнкүдөй: Му-
галим күн мурунтан өздөштүрүлгөн 
материал боюнча суроолорду даярдап 
коёт. Окуучулар үч командага бөлүнөт. 
Суроолор слайд аркылуу же мугалимдин 
окуусу боюнча чыгат. 
Оюндун максаты: окуучуларды тез ой жү-
гүртүүгө, так жана кыска жооп берүүгө, 
командада иштей билүүгө багыттоо.

Кайсы команда су-
роолорго жоопту тез 
тапса, анын балы 
көбөйөт. Балдын 
топтолушуна жараша 
командалардын орду 
бөлүштүрүлөт жана 
бааланат.

6 мү-
нөт

Рефлекция,
жыйынтыктоо 
жана үй тапшыр-
масы

Мугалим окуучулардан бүгүнкү теманы 
өздөштүрүүдө кандай ишмердүүлүк жүр-
гүзүшкөнүн жана ал канчалык таасирдүү 
болгонун сурамжылайт.
Мугалим окуучуларды максатка кайры-
лууга чакырат жана алардан бүгүнкү 
сабакта эмнеге жетишкендиги жөнүндө 
суроо менен бул теманы окуучулардын 
өздөрү жыйынтыкташына көмөк көр-
сөтөт.
Окуучулар тема боюнча түшүнгөндөрүн, 
Буддизмдеги адеп-ахлак нормалары 
жөнүндө өздөрүнүн ой-пикирлерин жа-
зып келишет.

Окуучулар өздөрү үчүн 
эң кызыктуу болгон 
маалыматтарды айтып 
беришет.

Мурунку билимдери 
менен жаңы алган 
билимдерин салышты-
рышат.

Үй тапшырмасын жа-
зып алышат.
Буддизмдин тарыхы 
боюнча слайд түзүшөт.

4 мү-
нөт
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3-сабак
Тема: Христиан дининин негиздери

Сабактын максаты: Көрсөткүчтөр:
Эгерде окуучулар төмөнкүлөрдү аткарыш-
са, жогорудагы максаттарга жетишет.

Билим берүүчү максаты: Окуучулар 
Христиан дининин жаралыш тарыхы 
жана негиздөөчүсү Иисус Христос 
жөнүндө билимге ээ болушат.

• Христиан дининин келип чыккан мезгилин 
жана жаралган аймагын айтып беришсе;

• Иисус Христосту жана анын жашоо образын 
сүрөттөй алышса;

Өнүктүрүүчүлүк максаты: Окуу-
чулар Христиан дининин негизги 
белгилерин анализдешет, ыйык 
китебин жана ишенимдерин тал-
куулашат.

• Христиан дининин негизги белгилерин 
аныктап беришсе;

• Ыйык китебиндеги мазмунду жана сыйынуу 
жөрөлгөлөрүн тактап беришсе;

Таалим-тарбия берүүчү максаты: 
Христиан дининин жана анын окуу-
сунун жакшы жактарын алуу менен 
окуучуларда ага болгон сый-урмат 
жана сабырдуу мамиле калыптанат.

• Христиан дининин жана анын окуусунун 
адамзаттын жашоосундагы ролун ачып бе-
ришсе;

• Ар бир элдин динине урмат-сый менен мами-
ле кылуу керектигин башкаларга түшүндүрө 
алышса.

Сабактын тиби: жаңы материалды өздөштүрүү
Колдонулуучу интерактивдүү усулдар: мээ чабуулу, 

суроо-жооптор, Инсерт, топтук иш
Сабактын жабдылышы: окуу китеби, таркатылуучу 

материалдар, ватман, маркер, баалоо барагы
Негизги компетенттүүлүктөр:
а) Маалыматтык компетенттүүлүк: Алынган тары-

хый-социалдык маалыматка сынчыл талдоо жүргүзүп, 
курчап турган реалдуулукка карата өз позициясын аргу-
менттүү коргоп, аларды пайда болгон көз караштык систе-
малар менен салыштыра алат;

б) Социалдык-коммуникативдик компетенттүүлүк: Өз 
максаттарын башка адамдардын жана социалдык топтор-
дун кызыкчылыктары менен салыштырат, позициялар-
дын түрдүүлүгүн таануунун жана баалуулуктарга (диний, 
этникалык, кесиптик, инсандык ж. б.), башка адамдарга ка-
рата урматтоо мамилесинин негизинде өзүнүн көз караш-
тарын маданияттуу коргой алат;



52

в) Өзүн уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү компетент-
түүлүгү: Окуяларга жана инсандарга аргументтүү мүнөз-
дөмө берет.

Сабактын
этаптары

Мугалимдин  ишмердүүлү-
гү

Окуучунун ишмердүүлүгү Убакты-
сы

Уюштуруу
учуру

Мугалим окуучулар менен 
саламдашып, окуучулардын 
сабакка даярдыгына көз 
салат.
Мугалим өтүлгөн теманы 
кайталап, окуучулардан үй 
тапшырмасын суроого өтөт.

Окуучулар саламдашып, са-
бакка даяр экендигин бил-
диришет. Окуучулар өткөн 
сабактын темасын айтып 
беришет жана үй тапшыр-
масын даярдашат.

2 мүнөт

Өтүлгөн те-
мага кайры-
луу, үй тап-
шырмасын 
суроо

Мугалим өтүлгөн теманы 
кайталоо максатында үй тап-
шырмаларынан баштайт.
– Буддизмдин келип чыгуусу-
нун себебин айтып бергиле?
Буддизмдеги негизги багыт-
тар кайсылар? Аларга мисал 
келтиргиле.
«Төрт асыл чындык» жана 
анын мааниси эмнеде?
Сегиз тилимдүү жол анын 
буддисттер үчүн мааниси 
кандай?
Мугалим өтүлгөн теманы 
жыйынтыктоо менен окуу-
чулардын көңүлүн жаңы 
темага бурат.

Окуучулар үй тапшырма-
ларын даярдашат. Муга-
лимдин суроолоруна жооп 
беришет.

Өтүлгөн тема боюнча 
маалымат булактарын, 
интернетти пайдаланып, 
слайд түзүп келген балдар 
презентациялашат.

6 мүнөт

Окуучулар-
ды мотива-
циялоо,
мээ чабуулу,
маалыматты 
толук өздөш-
түрүү

– Кымбаттуу окуучулар! Биз 
бүгүн дүйнөлүк диндердин 
бири болгон Христиан дини 
боюнча сүйлөшөбүз. Өз ара 
түгөйлөшүп билгениңерди 
бири-бириңерге айткыла.
Мугалим белгиленген уба-
кыттан кийин суроого өтөт.  
– Азаматсыңар, балдар! Ооба, 
бүгүнкү өтө турган темабыз 
дүйнөлүк диндердин бири бол-
гон Христиан дини жөнүндө. 

Окуучулар өз ара Хрис-
тиан дини боюнча кандай 
маалыматка ээ экендигин 
мугалимге билдирүүгө 
даярдык көрүшөт. 
Окуучулар Христиан дини 
дүйнөлүк дин, орус калкы-
нын негизги дини экенин 
ж. б. у. с. айтышы мүмкүн.

5 мүнөт

Сабактын
максаты 
жана күтү-
лүүчү натый-
жа

Мугалим слайд аркылуу 
теманы, теманын максатын 
жана окуучулар сабактын 
аягында эмнеге ээ болорун 
окуучуларга түшүндүрөт.

Окуучулар теманы жазы-
шат. Бүгүнкү сабакта кан-
дай ишмердүүлүк жүргүзүп, 
эмнеге жетишерин билди-
ришет.

2 мүнөт
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Мугалимдин 
түшүндүр-
мөсү

Балдар, Христиан дини – Ис-
лам жана Буддизм сыяктуу 
эле бир Кудайга сыйынууга 
чакырган дүйнөлүк диндер-
дин бири. «Христианчылык» 
гректердин «христос» сө-
зүнөн алынган, сыйынуучу 
дегенди билдирет. Христиан-
чылыктын дүйнөлүк тарых-
ка тийгизген таасири өтө 
жогору болгондуктан, анын 
негиздөөчүсү төрөлгөндөн 
тартып жаңы заман (жыл 
санак) башталган.  Азыркы 
мезгилде Христиан дини –
дүйнөлүк эң ири диндердин 
бири, аны жактоочулардын 
саны – болжол менен 2,2 
миллиардга жакын.

Окуучулар мугалимдин 
түшүндүрмөсүн кунт коюп 
угуп, керектүү маалыматты 
жазып алышат.

3 мүнөт

Окуучулар-
дын көн-
дүмдөрүн 
калыптан-
дыруу.
Окуй би-
лүүгө жана 
өз ойлорун 
эркин бил-
дирүүгө үй-
рөтүү.

Мугалим балдарга окуу ки-
тебин ачып, теманы окууну 
сунуштайт. Бирок балдар 
теманы окуур алдында тө-
мөндөгү белгилерди билиши 
кетек.
Окууну «Инсерт»  ыкмасы 
менен аткаруу 
«ü» – (ооба), бул белги сиз 
окуп жаткан текстке бил-
гениңиз дал келген учурда 
коюлат.
«+» – (кошуу), бул белги, эгер 
окуп жатканыңыз сиз үчүн 
жаңы болсо, ошол учурда 
коюлат.
«?» – (суроо), бул белги, эгер 
маалымат кошумча маа-
лыматтарды талап кылса 
же түшүнүксүз болсо, ошол 
учурда коюлат.

Окуучулар китепти ачып, 
алгачкы чакан теманы оку-
шат. Окуп жатып тактада 
илинип турган белгилерди 
карашат жана кара түстөгү 
карандаш менен белгилер-
ди коюшат.

3 мүнөт

Кайтарым 
байланыш 
жана окуучу-
лардын бил-
гичтиктерин 
бышыктоо,
баалоо

Окуучулар окуп жатканда 
мугалим тактага төмөнкү 
таблицаны чиет. Окуучулар 
окуп бүтүп, койгон белгиле-
ри (маркировкалоо) аркылуу 
сүйлөмдөрдү таблицага 
жайгаштыруу керектигин 
айтышат. 

ü

(түшүнүү, ой жүгүртүү эта-
бына туура келет)

Окуучулар белги коюп, 
окугандарын маркировка-
лашат.

ü + ?

Хрис-
тиан 
дини 
б.з.1 к. 
пайда 
болгон.

Хрис-
тиан 
динин 
калып-
таны-
шына 
анти-
калык 
филосо-
фия чоң 
таасир 
тийги-
зеген

Эмне 
үчүн 
багыт-
тарга 
бөлүн-
гөн?

10 мүнөт
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Бышыктоо Мугалим ар бир баланын 
таблицаны бир-эки сүйлөм 
менен толтурганын байкап, 
окуп берүүсүн өтүнөт.
Андан кийин мугалим окуу-
чуларды 3 топко бөлөт.
1-топ үчилтикти, 2-топ Кү-
нөөдөн арылуу доктринасын, 
3-топ Христиандык сыр-
дуулуктар темаларын окуйт 
жана презентациялоого 
даярданат.

Окуучулар өз каалоосу 
менен окушат. Суроолорду 
мугалим менен бирдикте 
чечмелешет.

Окуучулар топтордо иште-
шет. Ар бир топ белгилүү 
бир убакыттан кийин өз 
темаларын презентация-
лайт.

10 мүнөт

Рефлексия 
жана жы-
йынтыктоо, 
үй тапшыр-
масы

Мугалим окуучулардан 
бүгүнкү теманы өздөштү-
рүүдө кандай ишмердүүлүк 
жүргүзгөнүн жана ал кан-
чалык таасирдүү болгонун 
сурамжылайт.
Мугалим окуучуларды мак-
сатка кайрылууга чакырат 
жана бүгүнкү сабакта эмнеге 
жетишкендигин суроо менен 
окуучулардын өздөрү бул 
теманы жыйынтыкташына 
көмөк көрсөтүшөт.

Окуучулар өтүлгөн тема-
лардан эмнеге ээ болгонун 
баяндап беришет.

Окуучулар үй тапшырмала-
рын дептерлерине жазып 
алышат.

4 мүнөт

15-сабак
 Тема: Радикализм, экстремисттик жана  

террористтик уюмдар

Сабактын максаты: Көрсөткүчтөр:
Эгерде окуучулар төмөндөгүлөрдү ат-
карышса, жогорудагы максаттарга 
жетишет:

Билим берүүчү максаты: Окуучулар ра-
дикализм, экстремизм жана терроризм 
коркунучу жана алардын коомдо пайда 
болушу тууралуу маалымат алышат.

• Радикализм, экстремизм жана терроризм 
коркунучун жана алардын келип чы-
гуусун далилдешсе

Өнүктүрүүчү максаты: Окуучулар ра-
дикализм коомдогу тынчтыкты жана 
туруктуулукту бузарын талкуулашат.

• Радикализм тынчтыктын жана турук-
туулуктун душманы экендигин мисалдар 
менен далилдешсе

Таалим-тарбия берүүчү максаты: 
Окуучулар азыркы коомдук мамилелер-
ге сабырдуу болууга тарбияланышат. 

• Коомдогу ар кандай багыттарды анализ-
деп, туура багыт алуу керектигин башка-
ларга жеткире алышса
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Сабактын тиби: аралаш сабак
Колдонулуучу усулдар: мээ чабуулу, китеп менен иш-

төө, жекече иштөө
Колдонулуучу баалоо усулдары: калыптандыруучу 

баалоо
Сабактын формасы: топтордо, жуптарда иштөө, жеке-

че чыгармачылык ишмердүүлүк
Сабактын жабдылышы: компьютер, проектор, экран 

(интерактивдүү такта), видео 

Сабакта калыптануучу компетенттүүлүктөр: 
Негизги компетенттүүлүктөр:
а) Маалыматтык компетенттүүлүк: Маалыматты 

колдоно алат. Жетишпеген маалыматты максаттуу түрдө 
издеп табат, анын айрым бөлүктөрүн салыштырат жана 
анын үстүндө иш жүргүзөт.

б) Социалдык-коммуникативдик компетенттүүлүк: 
Диалог аркылуу зарыл маалыматты алууга аракеттенет, 
жекече, коомдук жана кесиптик маселелерди чечүү үчүн 
аны оозеки жана жазуу түрүндө билдирет.

в) Өз ишин уюштуруу жана маселе чече билүү компе-
тенттүүлүгү: Өз алдынча же башкалар менен биргеликте 
ар түрдүү ыкмаларды колдонуу менен маселелерди чечет, 
ошондой эле андан аркы иш-аракеттер жөнүндө чечим ка-
был алат.
Сабактын
этаптары

Мугалимдин  ишмердүүлүгү Окуучунун ишмердүүлүгү Убак-
тысы

Уюштуруу
учуру

Мугалим окуучулар менен саламда-
шып, окуучулардын сабакка даяр-
дыгына көз салат.
Мугалим өтүлгөн теманы кайта-
лап, окуучулардан үй тапшырма-
сын суроого өтөт.

Окуучулар саламдашып, 
сабакка даяр экендигин 
билдиришет. 
Окуучулар өткөн сабактын 
темасын айтып беришет 
жана үй тапшырмасын 
даярдашат.

2 мү-
нөт

Окуучу-
лардын ой 
жүгүртүүсү 
үчүн мээ 
чабуулу 
жана кай-
тарым бай-
ланыш

Мугалим окуучулардан өтүлгөн 
тема боюнча эң кызыктуу, эсте 
калган урунттуу учурларды эстөө-
сүн суранат.
– Балдар, тактадагы сөздөрдү окуп, 
талдагыла. «Радикализм», «экстре-
мизм», «терроризм»
түшүнүктөрүнүн маанисин ачып 
бергиле.

Окуучулар өтүлгөн те-
манын эң кызыктуу 
жерлерин айтып же окуп 
беришет. 

Окуучулар тактадагы тер-
миндерди өз ара пикир 
алышып чечмелешет.
 

8 мү-
нөт
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Мугалим окуучулардын оюн угуп, 
бул терминдер бүгүнкү сабакта 
колдонуларын айтат.
– Анда жаңы темага көңүл бургула.

Сабактын
максаты 
жана кү-
түлүүчү 
натыйжа

Мугалим тактага жаңы теманы 
жазат же экранга слайддагы жаңы 
теманын аталышын чыгарат. 
Сабактын максатын түшүндүрүү 
менен кандай ишмердүүлүк жүргү-
зөрүн айтат.

Окуучулар теманы жа-
зышат. Бүгүнкү сабакта 
кандай ишмердүүлүк жүр-
гүзүп, эмнеге жетишерин 
билдиришет.

2 мү-
нөт

Мугалим-
дин түшүн-
дүрмөсү

– Балдар, тарыхый өнүгүүдө 
ар кайсы диний тайпалардын өкүл-
дөрүнүн ортосунда, кээде бир мам-
лекеттин ичинде куралдуу чыр-
чатактар, диний согуштар болгон. 
Соңку мезгилде диний аң-сезимди 
алып жүрүүчүлөрдүн жана жайыл-
туучулардын иш-аракети саясий 
зомбулуктун күчөшүнө түрткү бер-
ди. Натыйжада диний радикализм, 
айыгышкан экстремизм жана тер-
роризм көрүнүштөрү пайда болду.

Окуучулар радикализм, 
экстремизм, терроризм 
терминдерин жазып алы-
шат жана окуу китебинен 
бул терминдердин түшүн-
дүрмөсүн таап, дептерле-
рине жазышат.

6 мү-
нөт

Окуучулар-
дын көн-
дүмдөрүн 
калыптан-
дыруу,
окуй би-
лүүгө жана 
өз ойлорун 
эркин бил-
дирүүгө 
үйрөтүү

Мугалим сөзүн андан ары улантат: 
– Бүгүнкү күндө деструктивдүү 
диний топтордун ишмердүүлүгү 
менен байланышкан маселелер ак-
туалдуу. Экстремизм, радикализм 
жана терроризм жалпы дүйнөлүк 
коомго жана жеке Кыргыз Рес-
публикасына коркунуч туудурары 
бышык. Ошондуктан идеологиялык 
азгырыктардын торуна түшпөө, 
радикалдуу көз караштагы жак-
тоочулардын курмандыгы болуп 
калбоо үчүн бул жаатта жакшы 
билимге ээ болушубуз керек.

Мугалим окуучуларга «Экстре-
мизм» деген эки мүнөттүк роликти 
көргөзөт. Окуучулардан роликтин 
маанисин түшүндүрүп берүүнү 
суранат.

Окуучулар жаш өспүрүм-
дөрдүн радикалдуу көз 
караштагы адамдардын 
торуна чалдыгып жаткан-
дыгы тууралуу маалымат-
ты окуу китебинен таап, 
мугалимге окуп беришет.

Окуучулар «Экстремизм» 
деген роликти көрүшөт 
жана өздөрүнүн көз караш-
тарын билдиришет.

8 мү-
нөт

Кайтарым 
байланыш 
жана окуу-
чулардын 
билгичтик-
терин бы-
шыктоо,
баалоо

Мугалим окуучуларга «Терорризм» 
деген роликти көрсөтөт. Видеонун 
0.00.01- 00.05.00. чейинки бөлүгүн 
көргөзүп, эмне көргөнүн, эмне 
баяндалганын жана алардын көз 
карашын сурайт.

Андан ары мугалим окуучуларга 
бүгүнкү күндөгү саясий терроризм 
жана эл аралык терроризм түшү-
нүктөрүн таап окууну тапшырат.

Окуучулар ролик боюнча 
өздөрүнүн көз караштарын 
айтып беришет жана аны 
алдын алуу чараларын 
ойлонушат.

Окуучулар китеп менен 
иштешет. Түшүнгөнүн деп-
терлерге жазышат жана 
мугалимге айтып беришет.

13 мү-
нөт
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Жыйын-
тыктоо 
жана үй 
тапшыр-
масы

Мугалим сабакты жыйынтыктайт. 
Окуучуларга ыраазычылык билди-
рип, үй тапшырмасын берет. 
Үй тапшырмасы: Кыргыз Респуб-
ликасынын Жазык кодексинин 
299-беренесин окуп келүү жана 
радикализм, экстремизм жана 
терроризмди алдын алуу жолдору 
боюнча дил баян жазуу.
Мугалимге эскертме:
Практикалык сабакта окуучуларга 
«Терроризм» деген роликти толук 
көргөзүп, талкууласа болот.

Окуучулар мугалимдин 
жыйынтыгын дептерлери-
не жазып алышат.

Окуучулар үй тапшырма-
ларын жазып алышат. 

6 мү-
нөт

16-сабак
Тема: Конфессиялар аралык ынтымак жана 

толеранттуулук

Сабактын максаты: Көрсөткүчтөр:
Эгерде окуучулар төмөнкүлөрдү атка-
рышса, жогорудагы максаттарга жети-
шет:

Билим берүүчү максаты: Окуучулар 
азыркы коомдогу бардык диндерге 
сабырдуулук менен мамиле жасоо ке-
ректигин билип калышат.

• Бардык диндерге сабырдуу мамиле кылуу 
керектигин айтып беришсе

Өнүктүрүүчү максаты: Окуучулар өз 
ара ой бөлүшүп, анализдешет жана 
системалаштырышат.

• Бардык диндер чыдамдуулукка, сүйүүгө 
жана сый-урматка чакырарын далилдей 
алышса

Таалим-тарбия берүүчү максаты: 
Окуучулар бардык диндерге сабырдуу 
мамиле жасоого тарбияланышат.

• Бардык диндерге бирдей мамиле кылуу 
жана аларга карата сабырдуулукту көр-
сөтүү керектигин башкаларга түшүндүрө 
алышса

Сабактын тиби: аралаш сабак
Колдонулуучу усулдар: мээ чабуулу, китеп менен иш-

төө, топтордо иштөө
Колдонулуучу баалоо усулдары: эксперттик баалоо
Сабактын формасы: топтордо, жуптарда иштөө, жеке-

че чыгармачылык ишмердүүлүк
Сабактын жабдылышы: компьютер, проектор, экран 

(интерактивдүү такта)
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Сабакта калыптануучу компетенттүүлүктөр: 
Негизги компетенттүүлүктөр:
а) Маалыматтык компетенттүүлүк: Маалыматты 

колдоно алат. Жетишпеген маалыматты максаттуу түрдө 
издеп табат, анын айрым бөлүктөрүн салыштырат жана 
анын үстүндө иш жүргүзөт.

б) Социалдык-коммуникативдик компетенттүүлүк: 
Диалог аркылуу зарыл маалыматты алууга аракеттенет, 
жекече, коомдук жана кесиптик маселелерди чечүү үчүн 
аны оозеки жана жазуу түрүндө билдирет.

в) Өз ишин уюштуруу жана маселе чече билүү компе-
тенттүүлүгү: Өз алдынча же башкалар менен биргеликте 
ар түрдүү ыкмаларды колдонуу менен маселелерди чечет, 
ошондой эле андан аркы иш-аракеттер жөнүндө чечим ка-
был алат.

Сабактын
этаптары

Мугалимдин  ишмердүүлүгү Окуучунун ишмердүүлү-
гү

9,561 
мм

Уюштуруу
учуру

Мугалим окуучулар менен са-
ламдашып,  окуучулардын сабак-
ка даярдыгына көз салат.
Мугалим өтүлгөн теманы кайта-
лап, окуучулардан үй тапшырма-
сын суроого өтөт.

Окуучулар саламдашып, 
сабакка даяр экендигин 
билдиришет. Окуучулар 
өтүлгөн сабактын тема-
сын айтып беришет жана 
үй тапшырмасын даяр-
дашат.

2 мү-
нөт

Окуучулардын 
ой жүгүртүүсү 
үчүн мээ ча-
буулу жана 
кайтарым бай-
ланыш

Мугалим окуучулардан өтүлгөн 
тема боюнча эң кызыктуу, эсте 
калган урунттуу учурларды эс-
төөсүн суранат.
– Балдар, тактадагы сөздөрдү 
окуп, талдагыла. «Сабырдуулук», 
«чыдамдуулук» 
түшүнүктөрүнүн маанисин ачып 
бергиле.
Мугалим окуучулардын оюн угуп, 
бул терминдер бүгүнкү сабакта 
колдонуларын айтат.
– Анда жаңы темага көңүл бур-
гула.

Окуучулар өтүлгөн 
теманын эң кызыктуу 
жерлерин айтып же окуп 
беришет. 

Окуучулар тактадагы 
терминдерди өз ара пи-
кир алышып чечмелешет.
 

7 мү-
нөт

Сабактын
максаты жана 
күтүлүүчү на-
тыйжа

Мугалим тактага жаңы теманы 
жазат же экранга слайддагы 
жаңы теманын аталышын чы-
гарат. Сабактын максатын тү-
шүндүрүү менен кандай ишмер-
дүүлүк жүргүзөрүн айтат.

Окуучулар теманы жа-
зышат. Бүгүнкү сабакта 
кандай ишмердүүлүк 
жүргүзүп, эмнеге жети-
шерин билдиришет.

2 мү-
нөт
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Окуучуларды 
мотивациялоо,
мээ чабуулу,
маалыматты 
толук өздөш-
түрүү

– Бардык диндер чыдамдуулукка, 
сүйүүгө жана сый-урматка чакы-
рат. Исламда, Христианчылык-
та жана Буддизмде бул башкы 
орунда турат. Өзгөчө көп кон-
фессиялуу коомдо диндер аралык 
түшүнүүчүлүк, сабырдуулук баш-
кы ролду ойнойт. Жаралгандан 
эле диндердин ортосундагы чы-
дамдуулук, сабырдуулук маселеси 
ыйык китептерде жазылып кел-
ген жана пайгамбарлар аркылуу 
элдерге жеткирилген.
Анда мен силерге текст тара-
там, ар бир текстти 3 топто 
талкуулайбыз.

Окуучулар мугалимдин 
айтканын кунт коюп 
угушат.

5 мү-
нөт

Окуучулардын 
көндүмдөрүн 
калыптанды-
руу,
окуй билүүгө 
жана өз ой-
лорун эркин 
билдирүүгө 
үйрөтүү

1-топ: текст
Ата-бабаларыбыз  көп кылым 
мурда Ислам динин тандап алыш-
са да, башка диндерге жана ише-
нимдерге айкөлдүк менен мамиле 
кылуунун жолун билишкен.

2-топ: текст
Кайсы динди тутуу же тутпоо 
– адамдын өзүнүн эрки, аны маж-
бурлаганга эч кимдин акысы жок. 
Ошол эле учурда «Сен эмне үчүн 
ушул динди тутундуң?» – деп баш-
ка бирөөнү жемелегенге да укук-
суз. Ар бир адам өзүнүн каалоосу 
жана эрки менен каалаган динин 
тандайт.   

3-топ: текст
Ар кайсы диндин өкүлдөрүнүн 
өзгөчө баалуулуктары болсо да, 
жалпысынан динден алынган (бу-
лагы дин болгон) жалпыга тиеше-
лүү орток баалуулуктар бар.
Тапшырма: Китептен текстти 
таап, улантып окугула жана ан-
дагы негизги ойду айтып бергиле.

Окуучулар бир эле мез-
гилде текст менен иштеп, 
китептен окуганды, маа-
лыматты тапканды үйрө-
нүшөт. Бул маалыматтар-
дын тема менен кандай 
байланышы бар экенин 
аныктап, мугалимге ай-
тып беришет.

Кайтарым бай-
ланыш жана 
окуучулардын 
билгичтикте-
рин бышык-
тоо,
баалоо

1-топ:
Башка ынанымдардын баа-
луулуктарын сыйлоо
2-топ:
Жакшы иштерде биргелешүү. 
«Ырыс алды – ынтымак»
3-топ:
Мевлана Жалауддин Румиден 
накыл кеп.

Мугалим ыраазычылык билди-
рип, ар бир топтун презентация-
сын баалайт.

Окуучулар ар бир чакан 
тема боюнча презента-
ция даярдашат, өздөрү-
нүн көз караштарын да 
айтышат.

11 
мү-
нөт
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Жыйынтыктоо 
жана үй тап-
шырмасы

Мугалим сабакты жыйынтык-
тайт. 
– Балдар, чыдамдуулук – акыл 
маданиятынын бийик деңгээли, 
дүйнөгө болгон кенен көз карашы, 
заманбап коомдун көп тарап-
туулугун жана көп маданият-
туулугун түшүнүүнүн белгиси.
Мугалим окуучуларга ыраазы-
лык билдирип, үй тапшырмасын 
берет. 

Окуучулар мугалимдин 
жыйынтыгын дептерле-
рине жазып алышат.

Окуучулар үй тапшыр-
маларын жазып алышат. 
Мугалимден кайсы маа-
лыматтар үй тапшырма-
сын аткарууда жардамчы 
болорун сурашат. 

6 мү-
нөт
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