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1. Жалпы жоболор 

1.1.Ушул 040101 “Социалдык иштер” адистиги боюнча орто кесиптик билим берүү 

багатындагы  эксперименталдык билим берүү стандарты Кыргыз Республикасынын 

“Билим берүү жөнүндө” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн билим 

берүү жаатындагы аныктаган тартипте башкы ченемдик укуктук актыларына жана 

Кыргыз Республикасынын “Билим берүү ” Мыйзамы ылайык, Ош мамлекеттик 

университетинин алдында иштелип чыккан. 

Бул эксперименталдык билим берүү стандартын аткаруу бардык орто кесиптик 

билим берүү мекемелерине сунушталат. 

1.2. Терминдер, аныктамалар, белгилөөлөр, кыскартуулар Орто кесиптик 

эксперименталдык билим берүүнүн ушул стандартында Кыргыз Республикасынын  

«Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына жана Кыргыз Республикасында белгиленген 

тартипте кабыл алынган кесиптик орто билим берүү жаатындагы эл аралык документтерге  

ылайык  төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар пайдаланылат: 

 • негизги билим берүү программасы  - регламенттөөчү-максаттарды, күтүлүүчү 

натыйжаларды ишке ашыруунун мазмунун жана уюштурулушун, билим берүү процессин 

өзүнө камтыган окуу планы, жумушчу окуу курстарынын программаларын, буюмдарды, 

сабактардын (модулдардын) жана башка материалдар камсыз кылуучу тарбиялоо сапаты 

жана даярдоо, окуп жаткандардын, ошондой эле программаны, окуу жана өндүрүштүк 

практикаларды, календарлык окуу графиги, методикалык материалдарды ишке ашырууну 

камсыз кылуучу тиешелүү билим берүү технологиялары жана окуу-методикалык 

документтердин жыйындысы; 

 • даярдоонун багыты - орто кесиптик билимдүү кадрларды даярдоо үчүн - ар 

түрдүү профилдеги, интеграцияланган жалпылыгынын негизинде фундаменталдуу билим 

берүү программаларынын жыйындысы; 

 • профиль – негизги билим берүү программасынын кесиптик ишмердүүлүктүн 

обөектине жана конкреттүү түрүнө багытталгандыгы; 

 • компетенциясы – ылайык келүүчү чөйрөдө кесиптик ишмердүүлүктү аткаруу 

үчүн зарыл болгон билимдердин, көндүмдөрдүн жана жекече сапаттардын динамикалуу 

комбинациясы; 

                • компетенттүүлүк багыт – билим берүү процессин уюштуруу, мазмунун 

тандоо, максатын аныктоо, билим берүү технологиясын тандоону жана билим берүү 

натыйжаларын баалоого, билим берүү натыйжасы катары окуу жайдын  



бүтүрүүчүлөрүнүн компетенцияларынын жыйындысы жана компетенцияларды 

калыптануу деңгээлдери; 

•  жалпы компетенттүүлүк – жалпы  ишмердиктерди аткарууда пайда болгон 

маселелерди чечүүдө колдонулуучу билимдердин жана билгичтиктердин, практикалык 

тажрыйбалардын негизинде ийгиликтүү аракеттенүү жөндөмдүүлүгү; 

•   кесиптик компетенттүүлүк  - кесиптик ишмердикке байланыштуу маселелерди 

чечүүдө билимдердин жана билгичтиктердин, практикалык тажрыйбалардын негизинде 

ийгиликтүү аракеттенүү жөндөмдүүлүгү; 

•  кесиптик билим берүүнүн негизги программасы - даярдоонун тийиштүү 

багыты боюнча билим берүү процессин ишке ашыруунун мазмунун, максаттарын, 

күтүлүүчү натыйжаларын аныктоочу жана уюштурулушун регламентөөчү окуу-усулдук 

документтердин жыйындысы;  

• дисциплиналардын цикли - окутуунун, тарбиялоонун белгиленген 

максаттарына  жана натыйжаларына карата белгилүү бир логикалык жыйынтыкка ээ 

болгон билим берүү программасынын бир бөлүгү же окуу  дисциплиналардын 

жыйындысы; 

•  модуль - окутуунун, тарбиялоонун максаттарына жана натыйжаларына карата  

белгилүү бир логикалык жыйынтыкка ээ болгон окуу дисциплинасынын бөлүгү; 

• кредит (зачеттук бирдик) - кесиптик билим берүүнүн негизги программасынын 

эмгек сыйымдуулугунун  шарттуу өлчөмү. 

• окутуунун натыйжалары – негизги билим берүү программасы модулу  боюнча 

окутуунун натыйжаларына ээ болгон компетенциялар.  

 

 1.3. Кыскартуулар жана белгилөөлөр 

 Ушул эксперименталдык билим берүү стандартында төмөндөгү кыскартуулар 

колдонулат: 

МББС - Мамлекеттик билим берүү стандарты; 

ОКББ - Орто кесиптик билим беруу; 

ОКББ ЭББС – кесиптик орто билим берүүнүн эксперименталдык билим берүү стандарты; 

КООЖ –  кесиптик орто окуу жайы; 

ОМБ - окуу-методикалык бирикме; 

ОУК – окуу-усулдук кеңеш; 



НББП - негизги билим берүү программасы; 

ЖК - жалпы компетенция; 

ИК – инструменталдык компетенция; 

СИЖМК -социалдык-инсандык жана жалпы маданий компетенция; 

КК - кесиптик компетенция; 

НББП дц - негизги билим берүү программасындагы дисциплиналардын цикли; 

ЖББД – жалпы билим берүүчү дисциплиналар; 

СГЦ –социалдык гуманитардык цикл; 

ТИ МЦ –табигый илимдер жана математикалык цикл; 

КЦБ – кесиптик цикл базалык бөлүк; 

ПР – практика; 

ЖМА – жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация. 

 

2. Колдонуу жааты 

2.1. Эксперименталдык  билим берүү стандарты. 

Кыргыз Республикасынын Кесиптик орто билим берүүнүн  ушул 

эксперименталдык билим берүү стандарты  (мындан ары – ОКББ ЭББС)  - негизги билим 

берүү программаларын ишке ашырууда “040101 - Социалдык иштер” адистиги боюнча 

алардын уюштурулуу-укуктук формасына карабастан, лицензияга же Кыргыз 

Республикасынын аймагында Мамлекеттик аккредитациясына (аттестациясы) ээ болгон, 

бардык кесиптик орто билим берүүнүн (мындан ары - КООЖ) негизги программаларын 

өздөштүрүүнүн сапатын баалоо үчүн негиз болуп эсептелет. 

2.2. Негизги пайдалануучулар 

 

“040101 Социалдык иштер” адистиги боюнча ОКББ  ЭББСнын негизги 

пайдалануучулары болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

 - ошол адистик боюнча кесиптик билим берүүнүн негизги программаларын ишке 

ашыруу  укугуна ээ болгон илимдин, техниканын жана социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүн 

негизинде жаңыртуу максатында орто кесиптик билим берүүчү билим берүү уюмдарынын  

администрациясы жана илимий-педагогикалык курамы (профессордук-окутуучулук 

курам, илимий кызматкерлер); 

 - адистиктеги негизги билим берүү программасын өздөштүрүү боюнча сапаттуу 

окуу ишмердүүлүгүн натыйжалуу ишке ашыруу үчүн жооптуу окутуучулар; 



 - ошол адистиктеги негизги билим берүү программасын өздөштүрүү боюнча 

өзүнүн окуу ишмердүүлүгүн натыйжалуу ишке ашыруу үчүн жооптуу студенттер; 

 - тийиштүү кесиптик ишмердүүлүктөгү  адистердин жана иш берүүчүлөрдүн 

бирикмелери; 

 - Кыргыз Республикасынын билим берүү чөйрөсүндөгү аткаруу бийлигинин 

борбордук Мамлекеттик органынын тапшыруусу боюнча негизги билим берүү 

программаларын иштеп чыгууну камсыз кылуучу окуу-усулдук бирикмелер жана 

кеңештер; 

 - кесиптик орто билим берүүнү каржылоону камсыз кылуучу аткаруу бийлигинин 

Мамлекеттик органдары;  

 - аткаруу бийлигинин кесиптик орто билим берүү системасында  мыйзамдардын 

сакталышын текшерүүнү камсыз кылуучу, кесиптик орто билим берүү чөйрөсүндө 

аттестацияны, аккредитацияны  жана сапатка көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдар 

 - кесиптик тиешелүү чөйрөдөгү адистердин жана иш берүүчүлөрдүн 

бирикмелери; 

 

 2.3. Абитуриенттердин даярдыгынын деңгээлине коюлуучу талаптар 

 

 2.3.1. Орто кесиптик билим берүүнүн “Социалдык кызматкер” квалификациясын 

алуу үчүн орто кесиптик билим алууга талапкер абитуриенттин тиешелүү толук же толук 

эмес орто билимдүүлүгү тууралуу аттестаты болуусу зарыл. Анын билим деңгээли ЖОЖ 

тарабынан уюштурулган кирүү сынагы аркылуу аныкталат. 

2.3.2. Абитуриенттин 9 - класстын базасында жалпы негизги билими жана 11 - 

класстын базасында орто билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документи болушу керек. 

2.3.3. Даярдоого кабыл алууда орто кесиптик билим берүүчү окуу жай кирүү сынагын 

өткөрүү укугуна ээ. 

Абитуриент окууга тапшырып жатканда төмөндөгүдөй документтердин  бирөөсү   

болууга   тийиш: 

- жалпы   орто билими жөнүндө аттестат; 

- негизги жалпы билими жөнүндө күбөлүк. 



3. Адистикти даярдоонун жалпы мүнөздөмөсү 

 3.1. Кыргыз Республикасында даярдоо багыты боюнча “040101 - Социалдык 

иштер” ишке ашырылууда төмөнкү жалпы билим берүү программасы: 

 - Орто кесиптик билим берүү багытын даярдоо боюнча ОКББ НББП; 

 КООЖдор толугу менен адисти даярдоо боюнча ОКББПсын өздөштүргөн жана 

мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынан ийгиликтүү тапшырган бүтүрүүчүлөрүнө 

белгиленген тартипте  “Социалдык кызматкер” квалификациясын ыйгаруу менен диплом 

берилет. 

  

 3.2. НКББПны өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөтү 

Күндүзгү окуу таризиндеги кесиптик орто билим байырында 040101 Социалдык 

иштер багыты боюнча социалдык кызматкерлерди даярдоодо ОКББ НББПны 

өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөтү 9-класстын базасында 2 жыл 10 айдан, 11-класстын 

базасында 1 жыл 10 айдан кем эмес мөөнөттү болот. 

Социалдык кызматкерледи даярдоодогу ОКББ НКББПны өздөштүрүүнүн башка 

ченемдик мөөнөтөрүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт. 

3.3. НКББПны өздөштүрүүнүн жалпы эмгек сыйымдуулугу 

- Күндүзгү окуу  формасы боюнча негизги билим берүү программасынын 

пайдаланылган учурда өздөштүрүүнүн нормативдүү мөөнөтү 1 жыл. 

- Социалдык кызматкерлерди даярдоодогу ОКББ НКББПны өздөштүрүүнүн жалпы 

эмгек сыйымдуулугу 120дан кем эмес кредитге (чегерим бирдикке) барабар. 

- Күндүзгү окуу формасы боюнча окуу жылындагы КОББ НКББПнын  эмгек 

сыйымдуулугу 60 тан кем эмес кредитке (чегерим бирдик) барабар. Бир окуу 

семестринин эмгек сыйымдуулугу 30 кредитке (чегерим бирдик) барабар (окуу 

процесси эки семестрлик болуп түзүлгөн  учурда). 

- Студенттин окуу ишинин  бир  кредити    зачеттук  бирдиги  36  саатына   барабар  

(анын ичинде анын аудиториялык, өз алдынча иштери жана аттестациянын бардык 

түрлөрү кирет).  

 

 3.4.1. Окутуу жаатындагы “040101 - Социалдык иштер” багыты боюнча 

адистерди даярдоодо ОКББ НББПсынын максаты 

 

ОКББ НКББПнын окутуу  жаатындагы даярдоонун негизи 040101 Социалдык 

иштер  адистиги боюнча ОКББ НКББПны окутууда гуманитардык, социалдык, 



экономикалык, математикалык жана табигый илимдердин негиздеринде  даярдоо, 

бүтүрүүчүгө тандап алган иш чөйрөсүндө ийгиликтүү иштөөгө мүмкүндүк берүүчү, анын 

социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек рыногундагы туруктуулугуна өбөлгө түзүүчү 

универсалдуу жана предметтик адистешкен компетенцияларга ээ болуудан турат. 

 3.4.2. Тарбиялоо жаатындагы “040101 - Социалдык иштер” багыты боюнча 

адистерди даярдоодо ОКББ НББПсынын максаты 

  

Ал эми ОКББ НКББПсы инсанды тарбиялоо жаатындагы даярдоо 040101 

Социалдык иштер адистиги боюнча студенттердин социалдык-инсандык сапаттарын  

калыптандыруу,  максатка умтулгандык, уюшкандык, эмгекчилдик, жоопкерчиликтүүлүк, 

жарандуулук, коммуникативдүүлүк, толлеранттуулук  жалпы маданиятын жогорулатуу 

аркылуу ишке ашырылат  саналат. 

ОКББП (миссиясы)  

Бүтүрүүчүнүн кесиптик мобилдүүлүккө, ата-мекендик жана чет өлкөлүк билим 

берүүнүн тарыхый тажрыйбасынын негизинде кесиптик жактан үзгүлтүксүз жана адептик 

жактан өркүндөөгө жана адистин кесиптик сапаттарын, гуманистик-нравалык 

принциптерин, адисти тарбиялоо жана өзүн-өзү тарбиялоо, кесиптик өз эмгегин 

башкарууга жана уюуштурууга калыптандыруу. 

Окуп жаткандардын эксперименталдык билим берүү стандартынын талаптарына 

дал келүүчү натыйжаларага жетишүүсүн камсыздоо, кесиптик орто билимдүү адисти – 

социалдык кызматкерди даярдоо. 

Милдеттери: 

1. Студенттердин таанып-билүү активдүүлүгүн, зарыл болгон жаңы билимдерди 

сынчыл аңдап-сезүү менен жана аларды кесиптик ишмердүүлүккө ээ болуунун каражаты 

катары колдонууга болгон муктаждыгын жана жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү. 

2. Өзүнүн окуу-кесиптик ишмердүүлүгү тармагындагы жана бүтүндөй кесиптик 

эмгек чөйрөсүндөгү маалыматка болгон муктаждыгын аныктоо билгичтигин өнүктүрүү. 

3. Кесиптик ишмердүүлүктү долбоорлоо, божомолдоо, максат коюу, кесиптик 

эмгектин максаттары менен каражаттарын коррекциялоо билгичтигин калыптандыруу. 

4. Системалуу, чыгармачылык ойломун жана рефлексиялык жөндөмдүүлүктөрүн 

өнүктүрүү, инсандык жактан өзүн өзү өнүктүрүү жана кесиптик жактан өзүн өзү 



өркүндөтүү, өз алдынча билим алуу жана өзүн өзү тарбиялоо көндүмдөрүнө ээ болуу 

муктаждыгын калыптандыруу.  

3.5. Бүтүрүүчүнүн кесиптик ишмердүүлүк тармагы 

Бүтүрүүчүнүн кесиптик ишмердүүлүк тармагы: муктаж болгондорго социалдык 

жардам көрсөтүү боюнча иштерди жашоо ишмердүүлүгүнүн ар кандай чөйрөлөрүндө 

уюштуруу жана жүргүзүү. 

- социалдык коргоо системасында; 

- калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы; 

- миграция агенттиги; 

- социалдык тейлөө; 

- пенция менен камсыз кылуу; 

- социалдык өнүктүрүү; 

- пенитенциардык мекемелерде; 

- билим берүү системасында; 

- салтуу сөөк кою (ритуалдык) кызматы. 

3.6. Бүтүрүүчүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн обьектилери: 

- улгайган курактагы жарандар; 

- ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар; 

- социалдык тейлөө кызматына муктаж болгон жарандар;  

- калктын турмуштук оор кырдаалдарга (ТОК) кабылган инсандар, үй-бүлөр, жана 

түрдүү топтору; 

- социалдык мекемелердин эмгек жамааты; 

3.7. Бүтүрүүчүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

Даярданып жаткан кесиптик ишмердүүлүктүн конкреттүү түрлөрү жогорку окуу 

жайы тарабынан билим берүү процессине кызыкдар болгон катышуучулар менен 

биргеликте аныкталат. Мисалы: 



 социалдык жардамды колдонуучулук; 

 социалдык-укуктук коргоочулук; 

 социалдык иштерди уюштуруучулук; 

 социалдык консультациялык; 

 социалдык реаблитация. 

 

4.ККБПны өздөштүрүү натыйжаларына коюлуучу талаптар 

Жалпы компетенциялар 

Орто кесиптик профилдеги социалдык кызматкер төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрдү 

өзүнө камтыган жалпы компетенцияларга ээ болууга тийиш (тереңдетилген даярдык 

боюнча): 

ЖК 1- өзүнүн болочок кесибинин маңызын жана социалдык маанилүүлүгүн түшүнүү, ага 

такай кызыгуу. 

ЖК 2–өз ишмердүүлүгүн уюштура билүү, кесиптик милдеттерди аткаруу усулдары менен 

ыкмаларын аныктоо, алардын натыйжалуулугун жана сапатын баалоо. 

ЖК 3 – стандарттуу эмес (чукул) шарттарда масееллерди чечүү тобокелчиликти баалоо 

жана чечим кабыл алуу. 

ЖК 4 – кесиптик  милдеттерди коюу жана чечүү үчүн зарыл болгон теориялык 

билимдерге ээ болуу жана практикада колдонуу. 

ЖК 5 – кесиптик ишмердүүлүктү өркүндөтүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык 

технологияларды пайдалануу. 

ЖК 6 –жамаатта жана командада иштей билүү, кесиптештер, жетекчилик, керектөөчүлөр 

менен натыйжалуу карым-катышта болуу. 

ЖК 7- практиканын тапшырмаларын аткаруу жыйынтыгы үчүн жоопкерчиликти өз 

мойнуна алуу менен өз ишин уюштуруу жана көзөмөлдөө. 

ЖК 8 – кесиптик жана инсандык жактан өнүгүү милдеттерин өз алдынча аныктоо, өз 

алдынча тажрыйба алуу менен алектенүү, квалификациясын жогорулатууну аң-сезимдүү 

түрдө практикада пландаштыруу. 

ЖК 9 – кесиптик ишмердүүлүктөгү технологиялардын алмашуусуна даяр болуу. 



ЖК 10 – элдин тарыхый мурасына жана маданий каада-салттарына («Манас» эпосун ж.б. 

кошо) аяр мамиле жасоо, социалдык, маданий жана диний айырмачылыктарды урматтоо. 

ЖК 11 – табиятка, коомго, адамга карата адептик милдеттерди өзүнө алууга даяр болуу. 

ЖК 12 – жумуш ордун эмгекти коргоо, өндүрүштүк санитария, инфекциялык жана өрт 

коопсуздугунун талаптарын сактоо менен уюштуруу. 

ЖК 13 – сергек жашоо мүнөзүн алып жүрүү, ден соолукту чыңдоо, турмуштук жана 

кесиптик максаттарга жетүү үчүн дене тарбиясы жана спорт менен машыгуу. 

ЖК 14 – кесиптик билимин колдонуу менен атуулдук милдетин аткаруу. 

ЖК 15 – статистикалык маалыматтарды анализдөө жана социалдык маселелерди 

изилдөөдө математикалык эсептөө эрежелерин колдонуу. 

 Инструменталдык компетенциялар (ИК): 

ИК-1- компьютерде өз алдынча иштөө жөндөмдүүлүгү (эң жөнөкөй көндүмдөр); 

ИК-2- мамлекеттик тилде оозеки жана жазуу жүзүндөгү карым-катышка болгон 

жөндөмдүүлүк жана чет тилин  социалдык баарлашуу деңгээлинде билүү; 

ИК-3 – маалыматты алуу, сактоо жана иштеп чыгуунун негизги усулдары, жолдору жана 

каражаттарына ээ болуу, компьютерде маалыматты башкаруу каражаты катары иштөө 

көндүмдөрүнө ээ болуу; 

ИК-4 –глобалдуу компьютердик тармактарда маалымат менен иштөө жөндөмдүүлүгү; 

ИК-5 – коомдогу ар түрдүү социалдык институттарынын негиздерин билүү жана 

өзгөчөлүктөрүн аныктоо; 

ИК-6 –расмий жана расмий эмес иш кагаздарынын иштиктүү формаларын билүү, 

келишимдердин, контракттардын, патенттин формасы тууралуу түшүнүккө ээ болуу; 

ИК-7 – тиричиликтик жана кесиптик карым-катыш чөйрөсүнө карата кеп ишмердүүлүгү 

боюнча билгичтиктерге жана көндүмдөргө ээ болуу, эл алдына чыгып сүйлөөнүн 

негиздерин билүү; 

ИК-8 – адистик боюнча чет тилдеги негизги терминологияны билүү. 

СИЖМК- социалдык-инсандык жана жалпы маданый компетенциялар 



 СИЖМК - 1. Калктын аярлуу катмарынын түрдүү топтору менен жүргүзүлүүчү 

социалдык иштерди демократия жана гумандуулук принциптеринин негизинде ишке 

ашыра билүү; 

 СИЖМК - 2. Социалдык карым-катнашты коомдогу моралдык жана укуктук 

нормалардын негизинде адамдарды сыйлоо, башка улуттун маданиятына болгон 

сабырдуулук жана бири-бирине болгон мамилени сактай билүү. 

 СИЖМК - 3. Коомдогу тарыхый баалуулуктардын негизинде тил табыша билүү, 

активдүү жарандык позицияны ээлөө. 

 СИЖМК - 4. Алган билимдерин турмушта колдонуп, жаратылышты коргой жана 

ресурстарын үнөмдүү колдоно билүү. 

 СИЖМК – 5. Студенттердин илимий изилдөө иштерин жүргүзүү менен 

волонтердук иштерди уюштуруу;  

  

Кесиптик компетенциялар 

Кесиптик орто профилдеги социалдык кызматкер кесиптик ишмердүүлүгүнүн 

негизги түрлөрүнө шайкеш келүүчү кесиптик компетенцияларга ээ болууга тийиш: 

КК 1 – турмуштук оор кырдаалдарды зарыл болгон социалдык жардамдын түрлөрүн 

аныктоо жана  диагностикалоо. 

КК 2 – калкты социалдык коргоо, камсыздоо жана тейлөө боюнча жумуштарды аткаруу. 

КК 3 – социалдык коргоо мекемелериндеги социалдык иштердин азыркы 

технологияларын максатуу жана натыйжалуу реализациялоо; 

КК 4 – кардардын социалдык патронатын ишке ашыруу, анын ичинде медициналык-

социалдык патронаж көрсөтүүнү өбөлгөлөө. 

КК 5 – калктын аярлуу катмарындагы үй-бүлөлөр менен балдардын турмуштук оор 

кырдаалдарын зарыл болгон социалдык жардамдын түрлөрүн аныктоо менен  

диагностикалоо. 

КК 6 – турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр, балдар жана тобокелчи топторго 

патронатын ишке ашыруу (коштоп жүрүү, асырап алуу, камкордук кылуу, патронаж). 

КК 7 - турмуштук оор кырдаалга кабылган тобокел топторго, үй-бүлөлөр менен 

балдардын түрдүү типтеринин адаптациялануусу жана социалдык реабилитацияланнусу 

үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 



КК 8 – калктын аярлуу катмарынын түрдүү типтеринин арасында жаңы турмуштук оор 

кырдаалдардын пайда болуусун профилактикалоо. 

КК 9 – калктын аярлуу катмарынын түрдүү топтору менен иштөөнүн педагогикалык жана 

психологиялык жагдайларында социалдык иштерди жүргүзүү; 

КК 10 – тобокел топторго кирген адамдардын турмуштук оор кырдаалын оңдоо боюнча 

жумуштарды диагностикалоо жана аткаруу. 

КК 11 – социалдык иштер чөйрөсүндөгү проблемаларды ачыктоо, аныктоо жана чечүү; 

 

КК 12 – уюштуруучулук ишмердүүлүктү социалдык иштин багытынын өзгөчөлүгүнө 

ылайык ишке ашыруу; 

 

КК 13- кесиптик ишмердүүлүктө социалдык иштин түрдүү формаларын, усулдарын жана 

технологияларын пайдалануу; 

 

КК 14 – социалдык малелердин спецификасын жана көлөмүн, ошондой эле кардарды 

колдоо алкагын аныктоо; 

 

КК 15- башка системалардын адистери жана мекемелер менен өз ара аракеттешүүнү ишке 

ашыруу (ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү); 

 

КК 16 – социалдык иштердин методдорун жана социологиялык иликтөөлөрдү кесиптик 

практикада колдоно алуу 

КК 17 – пенитенционардык мекемелердегм социалдык иштерди аткарууга жөндөмдүү; 

 

КК 18 – калктын аярлуу катмарындагы кардарларга базар экономикасынын талаптарына 

ылайык социалдык консультациялоого жөндөмдүү; 

 

КК 19 – социалдык иштердин иш кагаздарын практикада максаттуу колдоно алуу; 

 

КК 20 – социалдык иштердин экономикалык маселелерин түшүнүү жана кырдаалдык 

өзгөчөлүктөргө жараша чече билүү;  

 

КК 21 – Ата-Мекендик жана чет элдик социалдык тажрыйбалардын манилүүлүгүн 

түшүнүү жана практикада колдоно алуу; 



 

КК 22 - Социалдык иштердин маңызын түшүнүү менен калктын аярлуу катмарынына 

талаптагыдай социалдык кызмат көрсөтө алуу; 

 

КК 23 – Кардардын социалдык маселесин чечүүдө ресурстарды эске алуу менен 

социалдык иштердин методдорун жана технологияларын колдоно алуу; 

 

КК 24 - Калктын аярлуу катмарындагы кардарларга волонтердук иштерди жүргүзүү; 

 

КК 25 - Калктын аярлуу катмарындагы кардарларга социалдык-профилактикалык жана 

социалдык-реаблитация иштерди жүргүзө алат 

 

 

5. Даярдоо НКБПсынын түзүмүнө коюлуучу талаптар 

5.1. Орто кесиптик билим берүү багытындагы адистерди даярдоо КББПсы 

төмөнкүдөй окуу циклдарын окуп-үйрөнүүнү болжойт (таблица): 

ЖББД – жалпы билим берүүчү дисциплиналар; 

СГЦ – социалдык гуманитардык цикл; 

ТИ МЦ –табигый илимдер жана математикалык цикл; 

КЦБ – кесиптик цикл базалык бөлүк; 

КЦВ – кесиптик цикл вузкомпонет; 

ПР – практика; 

ЖМА – жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация. 

Ар бир дисциплиналар циклынын базалык (милдеттүү) бөлүгү жана ЖОЖ 

тарабынан аныкталуучу вариативдүү (профилдик) бөлүгү бар. Вариативдүү (профилдик) 

бөлүгү базалык дисциплиналардын мазмуну менен аныкталуучу билимдер, билгичтиктер 

жана көндүмдөрдү кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн берет, студентке ээ болгон профилине 

ылайык “кесиптик орто профилдеги социалдык кызматкер” академиялык даражасын алуу 

үчүн КОБнын кийинки деңгээлинде билим алууну улантууга,  ийгиликтүү кесиптик 

ишмердүүлүк үчүн тереңдетилген билимдер менен көндүмдөргө ээ болууга мүмкүндүк 

берет. Вариативдүү (профилдик) бөлүк эки бөлүктөн турат: ЖОЖ компоненти жана 

студенттердин тандоосу боюнча дисциплиналар. 
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жөнүндө” №610 токтомуна таянып түзүлгөн. 

№ 

п\п 

Циклдардын, 

дисциплиналардын 

жана окуу 

иштеринин 

аталыштары 
О

к
ут

уу
 

к
ур

ст
а

р
ы

  

 

Багыттар боюнча сунуш кылынуучу сааттар саны 

1 2 3 4 5 6 7 

   Гуманитардык  

(кредиттер 

менен) 

Техникалы

к (кредит-

тер менен) 

Медицина-

лык  

(кредиттер 

менен) 

Маданият 

жана искус-

ство (саатар 

менен) 

I Жалпы билим 

берүүчү 

дисциплиналар 

1-2 2006 2006  1066-1834 

1 Кыргыз тили  160 160  105-222 

2 Кыргыз адабияты   190 190  50-106 

3 Орус тили  160 160  160-222 

4 Орус адабияты  90 90  106 

5 Чет тили  160 160  105-222 

6 Кыргызстан тарыхы  90 90  50-106 

7 Дүйнөлүк тарых  90 90  50-106 

8 Жаран таануу (Адам 

жана коом) 

 40 40  50-62 

9 Математика  340 340  62 

10 Астрономия   40 40  62 

11 Физика  160 160   

12 Химия  120 120  50-106 

13 Биология  60 60   

14 География  60 60  50-62 

15 Информатика  60 60   



16 Баштапкы аскердик 

даярдык 

 80 80  504-605 

17 Дене тарбиясы  80 80  114-222 

II Жалпы 

гуманитардык 

дисциплиналар 

2-3 14 14 14 504-605 

 Кесиптик кыргыз 

тили 

3 3 3   

106-156 

 Кесиптик орус тили 3 3 3  

 Кесиптик чет тили 2 2 2  72-104 

 Кыргызстан тарыхы 2 2 2  50 

 Философия 2 2 2  50-62 

 Манас таануу 2 2 2  52 

 Дене тарбиясы Теориялык окутуу мезгилинде жумасына 4 сааттан кем 

эмес 

126-183 

III Математикалык 

жана табигый 

илимий 

дисциплиналар 

2-3 8 8 8 135-328 

 Кесиптик 

математика 

 2 3 3 57-102 

 Информатика  2 3  54-178 

 Экологиянын 

негиздери 

 2 2 3 27-48 

 Вариативдүү бөлүк  2  2  

IV Кесиптик цикл 2-3 60 60 133-160 3326-5161 

 Вариативдүү бөлүк  15 15   

V Өндүрүштүк окуу 

жана кесиптик 

практика (анын 

ичинде дипломдук 

долбоорлоо) 

 12 12 12-15 190-1104 

 Жекече иштөө     350-792 

VI Аралык аттестация  8 8 9-13 108-315 



VII Жыйынтыктоочу 

аттестация 

 3 3 12 72-120 

 Жыйынтыктоочу 

аттестация  

  жумасына 2 жана 3жолудан ашпаган  

 Кесиптик 

даярдыгынын 

деңгээлин баалоо 

 + + + + 

VIII Милдеттүү 

окутууга бардыгы   

    5754-10259 

XIX Консультация Ар бир учурдагы сынакка 2 саат, ар бир 

жыйынтыктоочу мамлекеттик сынакка 

20 саат 

 

 

Ар бир 

учурдагы 

сынакка 4 

саат, ар бир 

жыйынтык-

тоочу 

мамлекеттик 

сынакка 6-20 

саат  

200 

X 

 

Факультативдик 

сабактар 

 Милдеттүү эмес 200 

 ВСЕГО:  120 120 120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НКББ

Пнын

ДЦлык 

коду 

Окуу циклдары жана алардын 

өздөштүрүүсунүн долбоорлук  

жыйынтыктары 

 

 

 Эмгек 

сыйым-

дуулугу, 

кредиттер

(зачеттук 

бирдик) 

 

Болжолдуу 

программалардын,оку

у китептердин,окуу 

куралдардын 

иштемесин иштеп 

чыгуу үчүн 

сабактардын тизмеси 

Компе-

тенция-

лардын 

калып-

танган 

коддору 

КОББ Социалдык-гуманитардык цикл 17   

 Циклдин базалык бөлүмүн окуунун 

жыйынтыгында студент ЖК да 

Кесиптик кыргыз  (орус) тили  

боюнча 

билүү: 

-лексикалык бирдиктердин 

айкалышынын  жана негизги 

сөздөрдү түзүүчү үлгүлөрдүн негизи 

боюнча түшүнүк алуу; 

-эл алдында сүйлөө негиздерин, 

профессионалдык коммуникация 

жана турмуштук чөйрөдө 

колдонулуучу адабий тилди колдоно  

билүү; 

-иштиктүү жазышуу формаларын 

билүү, келишимдердин, 

контракттардын жана патенттердин 

формалары туурасында түшүнүккө 

ээ болуу; 

-башкаруучулук ишмердүүлүктө 

тексттик документтерди даярдоону 

билүү; 

-расмий-иштиктүү  адабий тилдин  

нормаларын үйрөнүү;  

жасай билүү: 

-кептик баарлашуунун ар кандай 

түрлөрүнө жараша тилдик 

материалдарды тандоону кабыл алуу 

жана мүнөздүк ыкмаларды үйрөнүү; 

-кептик баарлашуунун тигил же бул 

формасына багытталган текстти 

редакциялай билүү;  

- стилдик жактан түзүлгөн текстти 

өз алдынча кайра оңдой билүү, 

тилдердин ортосунда 

лингвистикалык байланышты 

орнотуу ыкмаларын билүү; 

 

 

3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз (орус) тили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИК-2; 

ИК-6; 

ИК-7; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-адистик боюнча түп нускадагы 

адабият менен иштей билүү; 

-сөздүк менен иштөөнү билүү 

(транскрипцияны окуу, сөздөрдүн 

түз жана каймана маанисин 

түшүнүү, фразеологиялык 

бирдиктердин маанисин табуу); 

- адистик адабият боюнча реферат 

жазуунун жана аннотация жазуунун 

негиздерин билүү. 

 

Колдоно билүү: 

-коомдо кабыл алынган кыргыз 

тилиндеги оозеки жана жазма сөздүн 

сүйлөө этикетин. 

 

Кыргызстандын  тарыхы боюнча 

билүү: 

- кыргыз элинин өнүгүүсүндөгү 

уруулар арасындагы чатактардын 

келип чыгышынын себептери жана  

уруулар арасындагы  чыр- 

чатактардын  себептери  жана  

мааниси,  анын  кыргыз  элинин 

өнүгүүсүнө  тийгизген  таасири;  

- кыргыздардын  Орусияга  

биригүүсүнүн себептери  жана  

натыйжасы; 

- советтик  мезгилдеги  

кыргыздардын өнүгүүсү (20-21кк.) 

негизги өнүгүү  багыттары; 

- дүйнөнүн жана Кыргызстандын 

заманбап өнүгүүсүнүн 

өзгөчөлүктөрү; 

-20 – кылымдын аягы 21-кылымдын 

башындагы  мамлекеттер аралык, 

аймактык  локалдуу  чатактардын 

келип чыгуу себептери  жана 

мааниси; 

- саясий экономикалык  өнүгүүсүнүн  

интеграциялык,  саясий-  маданий, 

миграциялык  негизги  процесстери; 

-Кыргызстандын 

эгемендүүлүгүндөгү мамлекеттик 

жана улуттук каада – салттарды 

сактоодо  жана  бекемдөөдө  

илимдин,  маданияттын, диндин  

орду; 

-көз карандысыз  Кыргызстан:  

дүйнөлүк  жана  аймактык  

маанидеги  укуктук мыйзам 

актыларынын  түзүлүшү. 
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Кыргызстан тарыхы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК-10; 

СИМЖК-4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  жасай  билүү: 

-Ата  Мекендик ,  аймактык, 

дүйнөлүк  социалдык -  

экономикалык саясий  жана маданий  

маселелердин  өз  ара байланышын  

табуу. 

колдоно билүү: 

-Кыргызстандагы тарыхый 

фактыларды жана окуяларды; 

-Кыргызстандын өнүгүү тарыхын; 

-Кыргызстандын тарыхы боюнча 

алган билимин билим берүү жана 

кесиптик  ишмердүүлүктөгү 

маселелерди чечүү процессинде 

колдоно билүү. 

 

 

Чет тилдер боюнча 

билүү: 

 

-кесиптик ишмердүүлүктө  чет 

тилдик тексттер менен  иштөөдөгү 

лексикалык- грамматикалык 

минимумдар; 

- англист тилинде социалдык 

ишмердүүлүк чөйрөсүндө баарлаша 

алуу; 

 

жасай билүү: 

-англис тилинин негиздерин; 

-кесиптик жана күнүмдүк темалар 

боюнча оозеки жана жазма 

ишиндеги сөз байлыгын өстүрүү;    

-жазма кептерин өнүктүрүү, 

баарлаша билүү; 

-өз алдынча  оозеки жана жазуу 

кептерин кошумча сөздүктөр менен 

толуктап өнүктүрүп туруу. 
- чет тилинде сүйлөө көндүмдөрүн; 

 

 

колдоно билүү: 

-чет тилиндеги коммуникациялык 

жөндөмдүүлүк; 

-оозеки жана жазуу кебиндеги 

сабаттулук тажрыйбасын. 

- чет тилинде атайын терминдерди жана 

кесиптик макалаларды окууну; 

 

Философия боюнча 

 

билүү: 
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Чет тили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИК-2; 

ИК-8; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-философиянын   негизги  түшүнүгү 

жана категориясы,  андан  сырткары  

түзүлүшү  жана  өз ара  байланышы; 

-коомдо  жана адамдын  жашоосунда 

философиянын  орду; 

-философия илиминин негиздери; 

-ой жүгүртүүнүн дүйнө таанып  

билүүсү  жана усулдук негиздери; 

-кесиптик ишмердүүлүктө 

философиянын орду жана 

баалуулугу; 

-адам онтогенезиндеги гумандуулук, 

эмпатия жана акциологиялык 

принциптерин. 

 

жасай билүү: 

-келечектеги кесип ээсин социалдык 

маданиятка, жашоонун негизги жана 

философиялык талаптарына багыт 

алуу; 

-ой жүгүртүүнүн анализи социалдык 

философиялык көйгөйлөрү; 

-кесиптик ишмердүүлүктөгү 

маселелерди  чечүүдө алган 

билимин колдоно билүү: 

-ааламды диалектика- 

материалисттик ой жүгуртүү менен 

кабыл алууну; 

 философиянын мыйзам ченемдүү 

түшүнүктөрүнүн негизги  

категориялары менен башкарууну; 

ааламды негизги илимий, 

философиялык жана диний көз 

карашта кабыл алуу; 

кесиптик ишмердүүлүктө 

философиялык билимдин жолдорун 

жана ыкмаларын колдоно билүү. 

 

Манас таануу 

билүү: 

“Манас” эпосунун мазмунун, 

идеясын, каармандарын; 

-коомдогу жана адамдардын 

жашоосундагы “Манас” эпосунун 

ролун; 

-“Манас” эпосундагы кыргыздардын 

тарыхын, кыргыз элинин 

түптөлүшүн, анын улуттук аң 

сезимин, кыргыздардын көз 

карандысыздык үчүн күрөшүн; 

-коомдун негизги социалдык мыйзам 

ченемдүү карым катнашын; 
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Философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манас таануу 

 

 

СИМЖК-1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК-10; 

СИЖМК-2; 

 

 

 

 

 

 



-адамзаттын жана жаратылыштын 

социалдык баалуулуктарын; 

-“Манас” эпосу кыргыз элинин 

маданий мурасы катары; 

-манастаануу жана манасчылар 

жөнүндө; 

-“Манас” эпосундагы социалдык 

иштердин кесиптик эмес 

формаларын билүү. 

жасай билүү: 

-элдик оозеки чыгармачылыктын 

шедеврлеринин ичиндеги”Манас” 

эпосунун маанисин жана өзгөчө 

ордун түшүндүрүүнү; 

-адамзаттын эпикалык мурасын 

анын дүйнөлүк маданияттын 

баалуулугуна кошкон  салымын; 

-“Манас”,”Семетей”,”Сейтек” 

эпосторунан үзүндү айтып берүү; 

-жашоодо “Манас” эпосунун 

идеясын колдоно билүү. 

-“Манас” эпосундагы социалдык 

иштердин кесиптик эмес 

формаларын идеясын колдоно 

билүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дене тарбия 

   билүү: 

Дене тарбия сабагын окууда  студент 

физикалык көнүгүүлөрдү  аткарууда 

өзүнүн коопсуздугун коргоочу 

ыкмаларды колдоно билүүдө 

практикалык тажрыйбасы  болушу  

керек: 

-дене тарбия сабагында жалпы 

маданияттулук, кесиптик, социалдык 

жактан өсүүсүн жана сергек 

жашоонун негиздерин билүү; 

- сергек жашоонун негиздери. 

жасай билүү: 

-дене тарбия көнүгүүлөрүн аткаруу; 

-турмушта ден  соолугун чыңдоодо 

кесиптик максатта ийгиликке 

жетүүдө дене тарбия көнүгүүлөрүн 

колдоно билүү; 

-дене тарбия сабагында 
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Дене тарбия ЖК-13 



көнүгүүлөрдү аткаруу менен 

бирдикте коопсуздук эрежелерди 

сактоо. 

колдоно билүү: 

дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууда 

өзүн өзү коргоо ыкмаларын колдоно 

билүү. 

ОКБ.2 Математикалык жана табигый 

илимий цикл 

8   

 Базалык бөлүмдү изилдөөнүн 

натыйжасында студент милдеттүү 

түрдө таанып билүүсү керек: 

Кесиптик математика багытында 

билүү: 

-натуралдык сандардын жана нөлдүн 

өнүгүү этабынын түшүнүктөрдү 

жана сандык системасын; 

-геометриялык фигуралардын 

тегиздиктеги жана мейкиндиктеги 

негизги өзгөчөлүктөрүн эсептеп 

чыгаруунун эрежеси; 

- статистикалык математикалык 

ыкмаларды; 

-статистикалык маалыматты иштеп 

чыгуунун негизги ыкмалары;  

-жеке кесиптик ишмердүүлүктүн 

өсүшү үчүн интернет ресурстарын 

пайдалана билүү. 

 

жасай билүү: 

 

-кесиптик маселелерди чечүүдө 

математикалык ыкмаларды колдоно 

билүү; 

-болжолдуу эсепти чыгара билүү; 

-маалыматты иштеп чыгуудагы эң 

жөнөкөй статистиканы жүргүзө 

билүү;  

-социалдык графикалык белгилүү 

изилдөөлөрдү сунуштай билүү; 

-маалыматты чогултууда, иштеп 

чыгууда жана анализдөөдө заманбап 

технологиясын колдоно билүү; 

 

колдоно билүү: 
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Кесиптик математика    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК-15; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-кесиптик мисалдарды чыгарууда 

математикалык ыкмаларды; 

-маалыматтарды статистикалык 

жактан иштеп чыгуу ыкмаларын; 

структуралык –логикалык 

схемаларды жана таблицаларды 

түзүү ыкмаларын колдоно билүү. 

 

Информатика боюнча  

билүү: 

маалыматтарды иштеп чыгуунун 

негизги жолдору, технологиялык 

заманбап чогултуунун негиздерин; 

маалыматтарды иштеп чыгуу жана 

тааныштыруу; билим берүү 

процессинде маалымат КМТ 

каражаттарын колдонууда 

техникалык коопсуздук эрежелерин 

жана гигиенаны талап кылуу;  

техникалык негиздерди түзүүдө, 

редакциялоодо, жасалгалоодо, 

сактоодо түрдүү маалыматтык 

объектилерин (тексттик, 

графикалык, сандык ж.б.) заманбап 

программалык каражаттардын 

жардамы менен жасай билүү. 

жасай билүү: 

кесиптик ишмердүүлүктү 

өркүндөтүүдө интернет 

тармактарынын ресурстарын 

колдоно билүү мүмкүнчүлүгү;  

кесиптик ишмердүүлүктө 

аппараттык жана программалык 

камсыздоону колдоно билүү. 

колдоно билүү: 

компьютерде логикалык 

схемаларды, таблицаларды түзүүнү;  

социалдык жардам көрсөтүү 

процессинде белгилүү маселелерди 

программмалоодо тилди тандоо 

ыкмасын колдоно билүү. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Информатика, 

  

 

 

 

 

 

 

ИК-1; 

ИК-3; 

ИК-4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экологиянын негиздери 

билүүсү керек:  

- тирүү организмдердин жашоо 

чөйрөсү менен байланышынын 

мыйзам ченемдүүлүктөрүн; 

- тирүү организмдердин 

таралуусун, сандык 

динамикаларын, биологиялык 

макрсиситемаларды жана алардын 

компоненттерин; 

2 Экологиянын 

негиздери 

ЖК-11; 

ЖК-12; 

СИЖМК-4; 



- экоситемадагы заттардын 

айлануусунун жана энергиянын 

багытынын, экоситемалардагы 

жана биосферадагы тиричиликтин 

жүрүшүнүн мыйзам 

ченемдүүлүктөрүн, 

- курчап турган чөйрүнү коргоо 

жана жаратылыш ресуртарын 

сарамжал пайдалануу 

принциптерин; 

- антропогендик таасирлердин 

социалдык-экологиялык 

кесепеттерин;  

- туруктуу өнүгүүнүн 

концепцияларын жана 

стратегияларын; 

- экологиялык проблемаларды 

чечүүнүн жолдорун билүүсү керек. 

 

аткара билүүсү керек:  

- табигый жана 

антропогендик экологиялык 

процесстерди айырмалай билүүсү 

керек;  

- экологиялык 

проблемалардын келип чыгуу 

себептерин анализдөө менен 

аларды чечүүнүн мүмкүн болгон 

жолдорун сунуштай алуусу керек; 

- алган билимди өзүнүн 

тиричилик аракетинде 

пайдаланууну билүүсү керек; 

- болуп жаткан экологиялык 

процесстерди массалык маалымат 

каражаттарында чагылдыра 

билүүсү керек. 

 

 Вариативдүү бөлүк (билүү, жасай 

билүү, көндүмдөр НКББПсы 

КООЖ тарабынан аныкталат)  

2 СИИИУУ СИЖМК-5 

 

 

 

Б.3 Кесиптик цикл 60   



Базалык бөлүк: Циклдин жалпы кесиптик 

бөлүгүн өздөштүрүүнүн натыйжасында 

студент                   билүүсү керек: 

 социалдык иштин теориясынын 

негиздерин, анын тарыхынын азыркы 

учурда өнүгүшүн;  

 социалдык иштин негиздерин илимий 

теория, коомдук феномен, социалдык 

ишмердүүлүк жана окуу дисциплинасы 

катары андан ары окуп үйрөнүүнү; 

 социалдык жыргалчылык, турмуш сапаты 

жана социалдык сергектиктин негизги 

заманбап теорияларын;  

 социалдык иш чөйрөсүндөгү негизги 

теория  жана концепцияларды; 

 Кыргызстан жана башка өлкөлөрдөгү 

социалдык иштердин өнүгүү 

тажырыйбасын; 

 социалдык мамилелерди кайра жаратууну 

камсыздоочу негизги социалдык 

институттарды; 

 социалдык чөйрөдө, башкарууда, 

коомдук, мамлекеттик жана жеке турмуш 

маданиятындагы глобалдуулукту, 

улуттукту, аймактыкты айкалыштырууну 

жана өзгөчөлүгүн;  

 коомдун м аданий тарыхый өнүгүшүнүн 

негизги баскычтары, механизмдери жана 

социалдык өзгөрүүнүн формалары 

жөнүндө; 

 кесиптик ишмердүүлүктүн стандарттык 

камсыздалышы жөнүндө; 

 Кыргызстандагы укук булактары, укук 

жана мыйзам системасын; 

 калкты социалдык тейлөө чөйрөсүндөгү 

экономикалык процесстердин мазмунун;  

 социалдык жыргалчылыкты камсыздоочу 

негизги технологияларды; 

 социалдык технологияларды түргө 

бөлүүчү, мүнөздөөчү негизги 

мамилелерди; 

 азыркы оомдогусоциалдык 

конфликттердин пайда болуу, өнүгүү 

өзгөчөлүктөрүн жана мыйзам 

ченемдүүлүктөрүн; 

 социалдык ишти жөндөө үчүн зарыл 

негизги көндүмдөрдү жана 

билгичтиктерди;  

 социалдык башкаруу жана социалдык 

тейлөөдө пайдалануучу түшүнүктөрдү 

жана негизги категорияларды; 

 социалдык иштеги стандартташтыруунун 

негиздерин; 

 социалдык иштин этикалык негиздерин; 

 социалдык билимдер системасындагы 
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3 

КЦБ.1.       Социалдык 

иштердин теориясы 

жана тарыхы; 

 

 

 

 

КЦБ.2.       Социалдык 

кызматты уюштуруу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЦБ.3.  Социалдык 

иштердин 

педагогикалык жана 

психологиялык 

аспектиси;  

 

 

КЦБ.4.      Социалдык 

камсыздоо жана 

калкты социалдык 

коргоо; 

 

 

 

 

КЦБ.5.      Кесиптик 

ишмердүүлүктү 

ЖК-1; 

ЖК-4; 

КК-18; 

КК-25; 

 

 

ЖК-1; 

ЖК-2; 

КК-8; 

КК-16; 

КК-19; 

 

 

 

 

ЖК-4; 

КК-9; 

КК-11; 

 

 

ЖК-14; 

КК-2; 

КК-7; 

 

 

 

 

ЖК-14; 



социалдык педагогиканын ордун; 

 заманбап социалдык билим берүүнүн 

өзгөчөлүгүн жана өнүгүү тарыхын; 

жасай билүүсү керек: 

 өз өлкөсүнүн калкын социалдык коргоо, 

жыргалчылыгын камсыздоо маселесин 

чечүүдө жарандык коомдун жана 

социалдык багытталган бизнестин, 

улуттук- мамлекеттик башкаруунун 

социомаданий потенциалын пайдалануу; 

 өз өлкөсүнүн калкынын жыргалчылыгын, 

социалдык корголушун камсыздоочу 

программанын катышуучуларынын рухий 

потенциалын калыптандыруу; 

 социалдык иштин кардарларында 

жаралуучу ар кандай социалдык 

көйгөйлөрдү  таба алуусу; 

 илимий парадигмаларды социалдык 

иштерде колдонулуп жаткан  

концепциялар жана теориялар менен 

айкалыштырууну; 

 тарыхтагы жана адамдын жүрүм-

турумундагы зордук-зомбулук, күч 

колдонбоонун, адамдардын башкаларга 

жана өзүнө карата адептик милдеттеринин 

ролун түшүнөт; 

                                                        

Кыргызстан жана чет өлкөлөрдөгү 

социалдык иштин өнүгүү баскычтарын, 

негизги тенденцияларын ача билет; 

 социалдык тейлөө чөйрөсүндөгү  

социалдык иштер боюнча адистин 

кесибинде кездешүүчү кырдаалды 

юридикалык туура квалификациялоо;  

 социалдык тейлөө чөйрөсүндөгү  

ишмердүүлүктүн экономикалык жана 

социалдык эффективдүүлүгүн баалайт; 

 социалдык жыргалчылыктын негизги 

критерийлерин колдонот;  

 социалдык иштердин теориясы жана 

практикасынын эффективдүү моделине 

ылайык технологияны тандайт;  

 коомдун, инсандын,жеке инсандык жана 

социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө 

социалдык-маданий билимдердин 

зарылдыгын түшүнө билет; 

 изилдөөнүн максат жана милдеттерине 

дал келүүчү усулдарды тандай билет; 

 социалдык тейлөө чөйрөсүндө социалдык 

башкаруунун усул, принциптерин жана 

функцияларын колдоно алат; 

 социалдык тейлөөнүн стандартка дал 

келген сапатын баалай алат; 

 социалдык тейлөө чөйрөсүндө кардарлар 

менен байланыш түзө алат; 
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укуктук камсыздоо; 

 

 

КЦБ.6.      Социалдык 

иштердеги изилдөө 

методдору; 

 

 

КЦБ.7.      Ден 

соолуктун медико-

социалдык негиздери; 

 

 

КЦБ.8.       

Социологиянын 

негиздери; 

 

 

 

 

 

КЦБ.9.       Социалдык 

иштердин методдору 

жана технологиялары; 

 

 

 

 

 

 

 

КЦБ.10.     Социалдык 

иштердин 

экономикалык 

СИЖМК-1; 

КК-8; 

 

КК-15; 

КК-20; 

 

 

КК-4; 

КК-12; 

 

 

ИК-5; 

КК-20; 

 

 

 

 

 

ЖК-2; 

ЖК-9; 

КК-3; 

КК-15; 

КК-17; 

 

 

 

 

ИК-6; 



 социалдык иш боюнча адистин кесиптик 

ишмердүүлүгүнө этикалык баа бере алат; 

 социалдык иштин прктикасында 

социалдык-педагогикалык усул жана 

технологияларды колдоно алат; 

 

аткара билүүсү керек: 

 өз өлкөсүнүн атуулу, социалдык 

кызматкер катары ишмердүүлүгүндөх 

адистик жана жалпы маданий 

денгээлинин жогорулатуу 

жөндөмдүүлүгүн; 

 заманбап социалдык ойлоонун, коомдук 

жана адистик ишмердүүлүгүндө 

социалдык-технологиялык жана 

социоинженердик практиканын маданий 

негиздерине ээ болуу; 

 социалдык иш теориясынын көйгөйлүү 

талаа усулу менен иштей билүү; 

 Кыргызстан жана чет өлкөлөрдүн 

социалдык иштеринин ар кайсы 

этаптарындагы өнүгүшүнүн  

жалпылыгынын жана өзгөчөлүгүн 

салыштыруу жөндөмү; 

 социалдык тейлөө чөйрөсүндө  

экономикалык процесстерди пландоо, 

уюштуруу жөндөмү; 

 калктын ар кайсы катмарынын социалдык 

денгээлин аныктоо боюнча изилдөө 

жүргүзүү жөрдөмдүүлүгү; 

 социалдык иштерде изилдөө жүргүзүүнү 

уюштуруу процедурасын; 

 социалдык иштерди уюштуруунун 

заманбап технологияларын пайдаланууну; 

 социалдык кырдаалдарды эмпирикалык 

изилдөөнүн методикасы жана техникасын 

колдонууну; 

 көйгөйлөрдү длиагностикалоодо  жалпы 

эреже жана технологияларды; 

 социалдык практиканы жүзөгөх ашыруу 

үчүн зарыл негизги жөндөм жана 

билгичтиктерди; 

 социалдык тейлөө чөйрөсүндө социалдык 

башкаруунун практикасын изилдөөнүн 

усулдарын; 

 калкты социалдык тейлөөнү 

стандартташтыруунун ыкма жана 

усулдарын ; 

 социалдык тейлөө чөйрөсүндөгү 

байланыш технологияларын; 

 кардарлар жана кесиптештер менен 

адистик кызматташуунун негизги 

ыкмаларын; 

 социалдык-педагогикалык усулдар жана 

технологияларды; 

 социалдык билим берүүнүн 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

негиздери; 

 

 

КЦБ.11.     ТОКгы 

майыптарга жана 

улгайган курактагы 

адамдарга карата 

социалдык иштер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК-24; 

 

 

ЖК-3; 

КК-1; 

КК-6; 

КК-7; 



Эскертүү: 

• окутуу мөөнөтү билим берүүнүн жана окутуунун деңгээлине жараша аныкталат. 

эффективдүүлүгүг жана сапатын 

баалоонун усулдарын. 

Вариативдүү  бөлүк: 

(билимдер, билгичтиктер, көндүмдөр 

ЖОЖдун НББП менен аныкталышат) 

15 

6 

 

 

3 

 

4 
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КЦВ.1.    

Кыргызстандагы жана 

чет мамлекеттердеги 

социалдык иштер 

КЦВ.3.    Социалдык 

иштерди документ 

менен камсыздоо 

 

КЦВ.2.    

Пенитенциардык 

мекемелердеги 

социалдык иштер  

 

 

КЦВ.4.    Социалдык 

консультация  

 

ЖК-5; 

КК-25; 

 

КК-15; 

КК-23; 

 

ЖК-3; 

ЖК-6; 

КК-21; 

 

ЖК-6; 

КК-22. 

Б.4 Практика жана (же) илимий изилдөө иши                                               

(практикалык билгичтиктер жана көндүмдөр 

жождун НББП менен аныкталышат 

 

216саат 

12кредит  

Окуу-өндүрүштүк 

практика. 

Квалификациялык-

өндүрүштүк практика 

ЖК-7; 

ЖК-8; 

КК-2; 

Б.5 Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация 

(***) 

72саат, 

2кредит 

Кыргызстан тарыхы 

мамлекеттик экзамен 

ЖК-10; 

СИЖМК-1; 

216саат, 

6кред 

Жалпы кесиптик жана 

кесиптик 

дисциплиналар 

боюнча комплекстүү 

экзамен 

ЖК-

1,2,4,9,12,14; 

ИК-

2,4,5,6,7,8; 

СИЖМК-

1,2,3,4,5; 

КК-1-25 

 НББП жалпы эмгек сыйымдуулугу 4320саат 

120кредит 

  



 (*) 1. НКБП ДЦна кирген айрым дисциплиналардын эмгек талап кылуу көлөмү __ зачеттук 

бирдик интервалында берилет. 

 (**) СГЦ ДЦнын аталышы даярдоо багыты кирген билим берүү тармагынын өзгөчөлүктөрүн 

эсепке алуу менен аныкталат. 

(***)Мамлекеттик аттестациялык сыноолор КОЖдун кароосу боюнча өткөрүлөт. 

 

5.2. Семестрдик окуу графиги 

Календардык окуу графигинде НКБПны реализациялоонун удаалаштыгы жылдар 

боюнча көрсөтүлүп, теориялык окутууну, практикаларды, аралык жана жыйынтыктоочу 

аттестациялоону, каникулдарды камтыйт. График КОБ МСБнын талаптарына ылайык 

иштелип чыгат.  

Окуу дисциплиналарынын жумушчу программалары (3-тиркеме) НКБПнын салттуу 

мазмундук негизин түзөт. КОБ МСБны реализациялап жаткан негизги кесиптик орто 

билим беръъ программасынын курамындагы окуу дисциплиналарынын (модулдардын), 

практикалардын жумушчу программаларынын  принципиалдуу өзгөчөлүгү алардын 

компетенттүүлүккө багытталгандыгында турат. Бул, баарыдан мурда, окуу 

дисциплиналарынын, практикалардын жумушчу программаларынын өз ара да, КОБ 

МСБны реализациялап жаткан  НКБПнын бардык система түзүүчү компоненттери менен 

да тыгыз байланышынан көрүнөт. 

Окуу дисциплинасынын жумушчу программасын иштеп чыгуунун негизи болуп 

адистик боюнча окуу планы эсептелет. Ар бир дисциплинанын (курстун) жумушчу 

программасында өздөштүрүлүүчү билимдер, билгичтиктер жана ээ болунуучу 

компетенциялар даярдоо профилин эске алуу менен бүтүндөй НКБП боюнча окутуунун 

аяккы натыйжалары так жазылган. Компетенттүүлүк мамилени ишке ашыруу окуу 

процессинде аудитриядан тышкаркы иштер менен айкалыштырып, окуучулардын 

гуманитардык, социалдык, экономикалык, математикалык жана табигый илимий, 

кесиптик циклдар боюнча көндүмдөрүн калыптандыруу жана өнүктүрүү максатында 

сабак өтүүнүн активдүү жана интерактивдүү формаларын (компьютердик симуляциялар, 

иштиктүү жана ролдуу оюндар, конкреттүү кырдаалдарды талдоо, психологиялык жана 

башка тренингдер) кеңири  пайдаланууну болжоого тийиш. 

2017-18-окуу жылындагы окуу курстарынын алкагында Билим берүү жана илим 

министрлигинин, билим берүү бөлүмдөрүнүн, мамлекеттик жана коомдук уюмдардын 



өкүлдөрү, шаардын муниципалдык билим берүү мекемелеринин мугалимдери менен 

жолугушуулар жана адситердин мастер-класстары каралган. 

5.3. Окуу планы 

Окуу планында НКБПнын компетенцияларды калыптандыруучу циклдары менен 

бөлүмдөрүн өздөштүрүүнүн логикалуу удаалаштыгы чагылдырылат. Дисциплиналардын, 

практикалардын жалпы эмгек талап кылуу көлөмү, ошондой эле алардын жалпы жана 

аудиториялык эмгек талап кылуу көлөмү саааттар менен көрсөтүлөт. 

Окуу циклдарынын  базалык бөлүгүндө базалык дисципилиналардын КОБ 

МСБнын талаптарына ылйык тизмеги көрсөтүлөт. Колледждин окуу циклдарынын 

вариативдүү бөлүгүндө колледждин билим берүү программасы дсициплиналардын 

тизмеги менен ыраатын кызыкдар жумуш берүүчүлөрдүн сунуштарын эсепке алуу менен 

өз алдынча түзөт. 

Ар бир дисциплина, практика үчүн окуу иштеринин түрлөрү жана аралык 

аттестациянын формалары көрсөтүлөт. 

 

6. НКББПны реализациялоодо билим берүү процессинин мазмунун жана 

уюштурууга коюлуучу талаптар  

6.1. Окуу процессин кадрлар менен камсыздоо. 

Орто профилдеги социалдык кызматкерлерди даярдоо КББПсын реализациялоо, 

эреже катары, өзү окутуп жаткан дисциплинанын профилине дал келүүчү базалык 

билимге ээ жана илимий жана (же) илимий-методикалык ишмердүүлүк менен системалуу 

түрдө алектенген  педагогикалык кадрлар менен каммсыздалууга тийиш. 

Кесиптик циклдын окутуучулары, эреже катары, базалык билимге, илимдин 

кандидаты, доктору окумуштуулук даражасына жана (же) тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 

ишмердүүлүк тажрыйбасына ээ болууга тийиш. 

Окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамы бар окутуучулардын үлүшү 

ошол НКБП боюнча билим берүү процессин камсыздап жаткан окутуучулардын жалпы 

санынын 25%ынан кем болбоого, илимдин доктору окумуштуулук даражасы (анын 

ичинде аныкталган таануу жана экваиваленттүүлүктү аныктоо процедурасынан өткөн PhD 



даражасы) жана/же профессор окумуштуулук наамы окутуучулардын 5%ынан кем эмес 

бөлүгү ээ болууга тийиш. 

Кесиптик циклдын окутуучулары базалык билимге жана/же окуткан 

дисциплинасынын профилине дал келүүчү окумуштуулук даражага ээ болууга тийиш.  

Кесиптик цикл боюнча окуу процессин камсыздоочу окутуучулардын 40 %дан кем эмес 

бөлүгү (ставкалардын бүтүн сандагы маанисине келтирилгенде) окумуштуулук даражага 

ээ болууга тийиш. Билим берүү процессине окутуучулардын 5%дан кем эмес бөлүгү 

профилдик уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин иштеп жаткан 

жетекчилеринин ичинен болууга тийиш. 

Окумуштуулак даражасы жана/же наамы бар окутуучулардын жалпы санынын 25 

%ына чейинкиси акыркы 10 жыл ичинде ушул багыт боюнча жетекчилик кызматтарда же 

жетектөөчү адис катары практикалык стажы бар окутуучулар менен алмаштырылышы 

мүмкүн.    

6.2. Окуу процессин окуу-методикалык жана маалыматтык жактан 

камсыздоо. 

Кесиптик орто билим берүү НКБПсын реализациялоо НКБПнын дисциплиналар 

толук тизмеги боюнча түзүлгөн маалыматтар базасы жана китепкана фондулары ар бир 

студент үчүн жеткиликтүү болуусу менен камсыздалууга тийиш. Колледждин билим 

берүү программасы лабораториялык практикумдар менен практикалык сабактарды 

(калыптандырылуучу компетенцияларды эсепке алуу менен аныкталат) камтууга тийиш. 

НКБП окуу-методикалык документациялар жана бардык окуу курстары, 

дисциплиналар (модулдар) менен камыздалууга тийиш. Ушундай ар бир окуу 

дисциплиналарынын (курстардын, модулдардын) мазмуну Интернет тармагында жана 

билим берүү мекемесинин локалдык тармагында көрсөтүлүүгө тийиш. 

Окуп жаткандардын аудиториядан тышкаркы иштери методикалык камсыздоо 

менен жана аларды аткарууга чыгымдалган убакыттын негиздемеси менен коштолууга 

тийиш. 

Окуп жаткандар өз алдынча даярдануу учурунда Интернет тармагына жеткиликтүү 

болууга тийиш. 

КББП боюнча окуп жаткан ар бир студент кесиптик циклдагы билим берүү 

программасына кирген ар бир дисциплина боюнча кеминде бир окуу же окуу-



методикалык басмадан чыккан жана/же электрондук басылма менен камсыздалууга 

тийиш (мезгилдүү басылмалардын электрондук базаларын кошкондо). 

Китепкана фонду бардык циклдардын базалык бөлүгүндөгү дисциплиналар боюнча 

негизги окуу адабияттарынын  акыркы 10 жыл ичинде (гуманитардык, социалдык жана 

экономикалык циклдардын базалык бөлүгүнүн дисциплиналары үчүн – акыркы 5 жыл 

ичинде) басмадан чыккан жана/же электрондук басылмасы менен комплектацияланууга 

тийиш. 

Окуу адабияттарынан тышкары кошумча адабияттар фонду ар бир 100 студентке 1-

2 нуска эсебинде расмий маалымат-библиографиялык жана мезгилдүү басылмаларды 

камтууга тийиш. 

Кеминде 3 аталыштагы атамекендик жана кеминде 2 аталыштагы чет өлкөлүк 

журналдардын төмөндөгү тизмегинен турган китепкана фонду ар бир студентке 

жеткиликтүү болуусу камсыздалууга тийиш: (Басылмалардын тизмеги көрсөтүлөт: 

Мисалы,”Вестник социального работника”). 

6.3. Окуу процессин материалдык-техникалык жактан камсыздоо. 

Кесиптик орто профилдеги социалдык кызматкерди даярдоо КББПсын 

реализациялоочу ЖОЖ окуу планы тарабынан каралган лабораториялык, дисциплиналык 

жана дисциплиналар аралык даярдыктын түрлөрүн өткөрүүнү жана студенттердин 

илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүнү камсыздоочу, аракеттеги санитардык жана өрткө 

каршы эрежелер менен нормаларга дал келүүчү материалдык-техникалык базага ээ 

болууга тийиш.   

ОКББПсын реализациялоо үчүн материалдык-техникалык камсыздоонун 

минималдуу зарыл болгон тизмеги өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: социалдык-

психологиялык лабораториялар, ресурстук борбор, атайын жабдылган кааналар жана 

аудиториялар. 

Электрондук басылмаларды колдонууда ЖОЖ ар бир студентти өз алдынча 

даярдануу учурунда окулуп жаткан дисциплиналардын көлөмүнө ылайык Интернетке 

чыгуу мүмкүнчүлүгү бар компьютердик класстагы жумушчу орун менен камсыздоого 

тийиш. 

ЖОЖ лицензиялык программалык камсыздоонун зарыл болгон комплекти менен 

камсыздалууга тийиш. 



6.4. Бүтүрүүчүлөрдүн даярдыгынын сапатын  баалоого коюлуучу талаптар. 

Кесиптик орто билим берүүчү окуу жайы даярдоонун сапатын төмөнкүдөй жолдор 

менен камсыздоого тийиш: 

- бүтүрүүчүлөрдүн даярдыгынын сапатын камсыздоо стратегиясын жумуш 

берүүчүлөрдүн өкүлдөрүн тартуу менен иштеп чыгуу; 

- билим берүү программаларына мониторинг жүргүзүү, аларды мезгилдүү 

реценциялоо; 

- студенттердин билим жана билгичтик деңгээлин, бүтүрүүчүлөрдүн 

компетенцияларын баалоонун объективдүү процедураларын иштеп чыгуу; 

- окутуучулук курамдын компетенттүүлүгүн камсыздоо; 

- ишмердүүлүктү (стратегияны) баалоо үчүн макулдашылган критерийлер боюнча 

өзүн өзү изилдөөнү жана жумуш берүүчүлөрдүн өкүлдөрүн тартуу аркылуу башка билим 

берүү мекемелери менен салыштырууну регулярдуу жүргүзүү; 

- коомчулукка өз ишмердүүлүгүнүн натыйжалары, пландары, инновациялары 

тууралуу маалымат берүү. 

КББПны өздөштүрүү сапатын баалоо студенттердин жетишүүсүн учурдагы 

текшерүүнү, аралык аттестацияны жана бүтүрүүүчүлөрдүн жыйынтыктоочу 

аттестациясын камтууга тийиш. 

Ар бир дисциплина боюнча билимдерди учурдагы жана аралык текшерүүнүн 

конкреттүү формалары менен процедуралары кафедрада өз алдынча иштелип чыгат жана 

студенттерге окутуунун биринчи айынын ичинде жеткирилет. 

Студенттердин жекече жетишкендиктерин  тиешелүү НКБПнын этаптуу 

талаптарына шайкештиги боюнча аттестациялоо (жетишүүнү учурдагы текшерүү жана 

арылк аттестация) үчүн билимдерди, билгичтиктерди жана ээ болунган 

компетенциялардын деңгээлин баалоого мүмкүндүк берүүчү типтүү тапшырмаларды, 

текшерүү иштерин, тесттер менен текшерүү методдорун камтыган баалоо каржаттарынын 

фонду түзүлөт.  Баалоо каражаттарынын фонддору ЖОЖ тарабынан иштелип чыгып 

бекитилет. 

Студекнттердин учурдагы жетишүү жана аралык аттестациялоо программалары 

алардын болочок кесиптик ишмердүүлүгүнө максималдуу түрдө жакындашы үчүн ЖОЖ 



тарабынан шарт түзүлүүгө тийиш – бул үчүн конкреттүү дисциплинанын окутуучусунан 

тышкары тышкы эксперт катарында жумуш берүүчүлөр, чектеш дисциплиналарды 

окуткан окутуучулар активдүү тартылууга тийиш. 

6.5. Студенттерге окуу процессинин мазмунун, уюштурулушун жана сапатын, 

ошондой эле айрым окутуучулардын иштерин баалоого мүмкүнчүлүк берилүүгө тийиш. 

6.6. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация ЖОЖдун кароосу боюнча 

киргизилүүчү Мамлекеттик сынакты камтыйт. 
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