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I. Колдонуу аймагы 

 

1.1. Бул орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарты (ОКБ БМС) 

Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык-педагогикалык колледжинде «Билим берүү 

жѳнүндѳ» Мыйзамга жана билим берүү тармагындагы Кыргыз Республикасынын башка 

нормативдик-укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана Кыргыз 

Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан бекитилген. ОКБ БМС Кыргыз Республикасынын 

аймагындагы билим берүү мекемелеринде 050704 – Мектепке чейинки билим берүү 

адистиги боюнча орто кесиптик билим берүү программасын ишке ашыруудагы милдеттүү 

талаптардын жыйындысы болуп саналат.  

 1.2. Билим берүү мекемеси кесиптик негизги билим берүү программасын ишке 

ашыруу укугуна мамлекеттик башкаруунун ыйгарым укуктуу органы тарабынан берилген 

тиешелүү лицензиясы болгон учурда гана ээ болот. 

 1.3. ОКБ БМСтин негизги колдонуучулары: 

 1.3.1. Мектепке чейинки балдардын тарбиячыларын Кыргыз Республикасыын 

билим берүү системасынын учурдагы суроо-талаптарына ылайык даярдоону жүргүзүп 

жаткан орто кесиптик билим берүү мекемелеринин жетекчилери жана кызматкерлери. 

 1.3.2. Студенттер, кесиптик негизги билим берүү программасын натыйжалуу 

ѳздѳштүрүү үчүн. 

 1.3.3. Бүтүрүүчүлѳрдүн даярдык сапатын баалоону жүргүзүүчү мамлекеттик 

аттестациялык комиссиялар. 

 1.3.4. Орто кесиптик билим берүүнү каржылоону камсыз кылган органдар. 

 1.3.5. Орто кесиптик билим берүү системасында аккредитацияны (аттестацияны) 

жана сапатты кѳзѳмѳлдѳѳнү ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар. 

 1.3.6. Орто кесиптик билим берүү системасында мыйзамдын сакталышын 

кѳзѳмѳлдѳѳнү камсыз кылган, аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдары. 

 1.3.7. Билим берүү бѳлүмдѳрүнүн жана мектепке чейинки билим берүү 

программасын ишке ашыруучу билим берүү мекемелеринин жетекчилери. 

 

II. Терминдер, аныктамалар, аталыштар, колдонулуучу кыскартуулар 
 

 Бул стандартта Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жѳнүндѳ» мыйзамына, 

ошондой эле кесиптик билим берүү сферасындагы эл аралык документтерге ылайык 

терминдер жана аныктамалар колдонулат. 

 Компетенттүүлүктүк подход 
 – билим берүүнүн натыйжаларын окуу жайынын бүтүрүүчүлѳрүнүн 

компетенцияларынын актуалдуу жыйындысы катары жана бул компетенциялардын 

калыптанышынын тиешелүү деңгээлдери катары баалоого негизделген, билим берүү 

процессинин максаттарын аныктоого, мазмунун тандап алууга, уюштурууга, окутуу 

технологияларын тандоого карата подход; 

- бул окутуунун натыйжаларын моделдештирүү жана аларды билим сапатынын 

нормалары катары чагылдыруу методу. 

 Компетенция – белгилүү бир тармакта ийгиликтүү кесиптик ишмердик аткаруу үчүн 

билимдерди, билгичтиктерди, жекече сапаттарды жана практикалык тажрыйбаны 

колдонуу жѳндѳмү. 

 Компетенция түшүнүгү тѳмѳнкүлѳрдү камтыйт: 

- билүү жана түшүнүү (академиялык тармакты теориялык жактан билүү, билүү жана 

түшүнүү жѳндѳмү); 

- кандай аракет кылууну билүү (билимдерди конкреттүү кырдаалдарда практикалык 

түрдѳ жана оперативдүү түрдѳ колдонуу); 
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- кандай болууну билүү (баалуулуктар дүйнѳнү кабылдоонун ыкмасынын жана бѳлѳк 

адамдар менен социалдык контекстте жашоонун ажырагыс бѳлүгү катары). 

 компетенттүүлүк – ишмердиктин белгилүү бир түрлѳрүндѳ зарыл болгон 

компетенциялардын жыйындысы; 

 жалпы компетенция (ЖК) – ишмердиктин жалпы түрүндѳгү маселелерди чечүү 

үчүн практикалык тажрыйбанын, билгичтиктердин жана билимдердин негизинде 

ийгиликтүү аракеттенүүгѳ жѳндѳмдүүлүк; 

 кесиптик компетенция (КК) – ишмердиктин кесиптик түрүндѳгү маселелерди чечүү 

үчүн практикалык тажрыйбанын, билгичтиктердин жана билимдердин негизинде 

ийгиликтүү аракеттенүүгѳ жѳндѳмдүүлүк; 

 Адистик боюнча кесиптик негизги билим берүү программасы (КНБП) – окуу-

методикалык документациянын жыйындысы, ага жумушчу окуу планы, окуу 

курстарынын, дисциплиналардын (модулдардын) жумушчу программалары жана 

студенттерди тарбиялоонун жана даярдоонун сапатын камсыздоочу башка материалдар, 

ошондой эле окуу жана ѳндүрүштүк практикалардын программалары, календарлык окуу 

графиги жана тиешелүү билим берүү технологиясын ишке ашырууну камсыз кылуучу 

методикалык материалдар киришет. 

 ОКБ БМСтин негизинде жумушчу окуу планы, окуу курстарынын жумушчу 

программалары (силлабустар), окуу жана ѳндүрүштүк практикалардын программалары, 

окуу процессинин графиги, методикалык материалдар ж.б. иштелип чыгат. 

 Зачѐттук бирдик (кредит) – кесиптик негизги билим берүү программасындагы 

эмгектин сарпталышынын шарттуу ѳлчѳмү. 

 Окутуунун натыйжалары – негизги билим берүү программасы боюнча окутуунун 

натыйжасында ѳздѳштүрүлгѳн компетенциялар. 

 

Бул стандартта тѳмѳнкү кыскартуулар колдонулат: 

ОКБ – орто кесиптик билим; 

ОКБ БМС – орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарты; 

КНБП – тиешелүү адистик боюнча кесиптик негизги билим берүүнүн программасы; 

ЖК – жалпы компетенциялар; 

КК – кесиптик компетенциялар; 

КД – кесиптик дисциплина; 

ОМК – окуу-методикалык кеңеш; 

БМ – билим берүү мекемеси; 

ОКБ НБП – орто кесиптик билимдин негизги билим берүү программасы. 

 

 

III. Адистик боюнча даярдоонун мүнѳздѳмѳсү 

 

КНБПны ѳздѳштүрүүнүн нормативдик мѳѳнѳттѳрү (кредит-саат менен)
1
 жана 

тиешелүү квалификация 1-таблицада берилген. 

1-таблица. 

КНБПны ѳздѳштүрүүнүн мѳѳнѳттѳрү, эмгек сарптоонун кѳлѳмү жана бүтүрүүчүлѳрдүн 

квалификациясы 

 

Кабыл алуунун 

билимдик базасы 

КНБПнын 

кабыл 

алынган 

квалификация 

КНБПны 

ѳздѳштүрүүнүн 

нормативдик 

мѳѳнѳтү 

Эмгектин 

кѳлѳмү
2
 

(кредит-саат 

менен) 

Квалификация  

                                                 
1
 Бир кредит-саат 36 академиялык саатка туура келет. 

2
 Күндүзгү окуу формасында КНБПнын бир окуу жылы ичиндеги эмгек сарпталыш кѳлѳмү 60 кредитке 

барабар. 
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боюнча коду (күндүзгү окуу 

формасы үчүн 

Жалпы орто 

билимдин 

базасында 

050704  2 жылы 120 кредит-

сааттан кем 

эмес 

Мектепке 

чейинки 

курактагы 

балдардын 

тарбиячысы 

 

 3.1. 050704 – Мектепке чейинки билим берүү адистиги боюнча кесиптик негизги 

билим программасын ѳздѳштүрүүнүн формалары: 

 - күндүзгү; 

 - сырттан; 

 - дистанттык. 

 3.2. Күндүзгү окуу формасында, жалпы орто билимдин базасында 050704 – 

Мектепке чейинки билим берүү адистиги боюнча кесиптик негизги билим программасын 

ѳздѳштүрүүнүн нормативдик мѳѳнѳтү 1 жыл 10 айды түзѳт. 

 Аталган кесиптик негизги билим берүү программасы негизги жалпы билимдин 

базасында ишке ашырылган учурда ѳздѳштүрүүнүн нормативдик мѳѳнѳтү 1 жылга узарат. 

 ОКБнын КНБПсын окуунун сырттан жана дистанттык формалары боюнча 

ѳздѳштүрүү мѳѳнѳттѳрү нормативдик мѳѳнѳткѳ салыштырмалуу 6 айга узартылышы 

мүмкүн. 

 3.3. ОКБ НБПнын окутуунун күндүзгү формасында бир окуу жыл ичиндеги эмгек 

сарптоонун кѳлѳмү 60тан кем эмес кредитке барабар.  

 Бир окуу семестриндеги эмгек сарптоонун кѳлѳмү 30 кредитке барабар (окуу 

процесси эки семестрлик түрдѳ уюшулган учурда). 

 Бир кредит студенттин 36 сааттык окуу ишине барабар (буга аудиториялык иш, ѳз 

алдынча иштер жана аттестациянын бардык түрлѳрү кирет). 

 Орто деңгээлдеги адистерди даярдоо боюнча ОКБ НБПны толук ѳздѳштүргѳн жана 

жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны бекитилген тартипте ийгиликтүү тапшырган 

педагогикалык колледждердин бүтүрүүчүлѳрүнѳ орто кесиптик билим жѳнүндѳ диплом 

берилип, тиешелүү квалификация ыйгарылат. 

 

IV. Бүтүрүүчүлѳрдүн кесиптик ишмердигинин мүнѳздѳмѳсү 
 

 4.1. Бүтүрүүчүлѳрдүн кесиптик ишмердигинин аймагы: мектепке чейинки 

билим берүү программаларын ишке ашыруу процессинде балдарды окутуу жана 

тарбиялоо. 

 4.2. Бүтүрүүчүлѳрдүн кесиптик ишмердигинин объектилери: 

Бүтүрүүчү ар кыл түрдѳгү мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде мектепке 

чейинки курактагы балдардын тарбиячысы катарында иштѳѳгѳ, ошондой эле үй шартында 

мектепке чейинки балдарды тарбиялоого даярдалат. 

 4.3. Мектепке чейинки курактагы балдардын тарбиячысынын ишмердигинин 

негизги түрлѳрү:  

тарбиячылык-билим берүүчүлүк – мектепке чейинки мекемелердин билим берүү 

программаларына ылайык бүтүндүктүү педагогикалык процессти ишке ашыруу; 

наристенин ийгиликтүү ѳнүгүшүнүн шарты катары предметтик-ѳнүктүрүүчү 

педагогикалык чѳйрѳнү түзүү; балдардын мазмундуу жашоосун уюштуруу жана алардын 

ишмердигин ар кыл түрлѳрүн (оюн, окуу-таанып билүү, кѳркѳм, дене тарбия, сүйлѳшүү, 

тиричиликтик, эмгектик ишмердиктерин) жетектѳѳ; баланы иликтѳѳнүн, окутулганын 

жана тарбиялуулугун талдоо, анын инсандыгын ѳнүктүрүүнү долбоорлоонун негизинде 

балдар менен иштѳѳдѳгү инсанга багытталган подходду ишке ашыруу; балдардын ѳмүрүн 

жана ден соолугун коргоону камсыз кылуу; тарбиячынын ишмердигинин ден соолукту 
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сактоочу функциясын жүргүзүү; нормадан четтѳѳсү бар балдар менен коррекциялык 

ишмердик тармагындагы адистерге кѳмѳк кѳрсѳтүү. 

окуу-методикалык – билим берүү программаларын, окуу-методикалык 

адабияттарды окуп чыгуунун негизинде тарбиялык-билим берүүчүлүк ишти 

пландаштыруу, курчап турган дүйнѳ жѳнүндѳ маалыматты балдарга жеткиликтүү формага 

ѳзгѳртүү; жетишилген натыйжалардын негизинде тарбиялык-билим берүүчүлүк 

ишмердикти долбоорлоо; 

социалдык-педагогикалык – ата-энелердин алар үчүн практикалык мааниге ээ 

болгон мектепке чейинки жана үй-бүлѳлүк педагогиканын, мектепке чейинки курактагы 

балдардын психологиясынын жана тарбиялоо методикасынын жоболорун 

ѳздѳштүрүүсүнѳ кеңешчилик жардам берүү; балдардын толук кандуу коомдошуусу үчүн 

шарттарды түзүү, аларды социалдык дүйнѳ менен тааныштыруу; балдардын 

кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо. 

 4.4. Бүтүрүүчүнүн билимин улантуу мүмкүнчүлүктѳрү. 

050704 – Мектепке чейинки билим берүү адистиги боюнча орто кесиптик билимдин 

кесиптик негизги билим берүү программасын ѳздѳштүргѳн бүтүрүүчү: 

- жогорку кесиптик билимдин кесиптик негизги билим берүү программасын ѳздѳштүрүүгѳ 

даярдалган; 

- 031100 – Педагогика жана мектепке чейинки билим берүүнүн методикасы адистиги 

боюнча жогорку кесиптик билимдин кесиптик негизги билим берүү программасын 

кыскартылган мѳѳнѳттѳрдѳ ѳздѳштүрүүгѳ даярдалган. 

 

V. Кесиптик негизги билим берүү программасын ѳздѳштүрүүнүн натыйжаларына 

коюлуучу талаптар 

 

 5.1. Бүтүрүүчү тѳмѳнкүдѳй жалпы компетенцияларга (ЖК) ээ болууга тийиш: 

 мамлекеттик тилдеги жазуу жана оозеки коммуникация (ЖК-1); 

 расмий жана чет тилдерди билүү (ЖК-2); 

 болочок кесибинин социалдык маанисин түшүнүү (ЖК-3); 

 кесиптик маселелерди аныктоо жана чечүү (ЖК-4); 

 иштин натыйжалуулугун жана сапатын баалоо, адаттан тыш кырдаалдарда 

чечим кабыл алуу (ЖК-5); 

 анализдѳѳгѳ жана синтездѳѳгѳ жѳндѳмдүүлүк (ЖК-6); 

 компьютерде иштѳѳ билгичтиги (ЖК-7); 

 командада иштѳѳ, кесиптештери менен жана социалдык ѳнѳктѳштѳр менен 

карым-катышта болуу, конфликттик кырдаалдарды жеңилдетүү (ЖК-8); 

 инсан аралык мамилелердин кѳндүмдѳрү (ЖК-9); 

 максат коюу, окуучулардын ишмердигин мотивдештирүү, окуучулардын 

ишин уюштуруу жана кѳзѳмѳлдѳѳ, окутуунун сапаты үчүн жоопкерчиликти 

ѳзүнѳ алуу (ЖК-10); 

 тынымсыз үйрѳнүүгѳ даярдык (кесиптик жана инсандык ѳнүгүү) (ЖК-11); 

 окутуунун жаңы методдорун жана технологияларын колдонуу билгичтиги 

(ЖК-12); 

 педагогикалык этиканы кармануу билгичтиги (ЖК-13); 

 балдардын ѳмүрүн жана ден соолугун сактоону камсыз кылуу билгичтиги 

(ЖК-14); 

 сындоого жана сындалууга жѳндѳмдүүлүк (ЖК-15). 

 

 5.2. Бүтүрүүчү тѳмѳнкүдѳй кесиптик компетенцияларга (КК) ээ болууга тийиш: 

 1. балдардын укуктары жана чоң адамдардын балдарга карата милдеттери жѳнүндѳ 

негизги документтерди билүү (Балдардын укуктары жѳнүндѳ Конвенция; Адамдын 
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укуктары жана негизги эркиндиктери жѳнүндѳ Эл аралык конвенция; Кыргыз 

Республикасынын Конституциясы; «Билим берүү жѳнүндѳ» мыйзам) (КК-1). 

 2. Кыргыз Республикасынын билим берүү мамлекеттик стандартын, «Мектепке 

чейинки билим берүү жана балдарды багуу» жана башка баланын ѳмүрүн жана ден 

соолугун коргоо, анын ѳмүрүн коопсуздугун камсыз кылуу ыкмалары маселелери боюнча 

инструктивдик документтерди билүү (КК-2). 

 3. мектепке чейинки курактагы балдарды окутуунун жана тарбиялоонун 

максаттарын, милдеттерин, мазмунун, принциптерин, формаларын, методдорун жана 

каражаттарын, балдардын ишмердигинин ар кыл түрлѳрүн ѳнүктүрүү методикаларын 

билүү; балдарды педагог ишмердиктин кайсы түрлѳрүнѳ үйрѳтсѳ, ошол түрлѳр боюнча 

билгичтиктерге ээ болуу (КК-3). 

 4. адам психологиясынын негиздерин жана мектепке чейинки курактагы балдардын 

психологиялык ѳзгѳчѳлүктѳрүн билүү (КК-4). 

 5. мектепке чейинки баланын анатомиясынын, физиологиясынын ѳзгѳчѳлүктѳрүн 

жана санитардык-гигиеналык шарттарды камсыз кылуу боюнча талаптарды билүү (КК-5). 

 6. мектепке чейинки мекемени уюштуруунун жана аны башкаруунун негиздерин 

билүү (ПК-6). 

 7. мектепке чейинки балдардын ѳнүгүүсүнүн жетишилген деңгээлин, тарбиясын 

жана окутулгандыгын анализдѳѳнүн жана баалоонун негизинде бүтүндүктүү 

педагогикалык процессти долбоорлоо, пландаштыруу жана ишке ашыруу билгичтиги 

(КК-7). 

 8. балдардын мазмундуу жашоосун уюштуруу; алардын ишмердигинин негизги 

түрлѳрүн башкаруу, бала менен мамиле түзүү; байкоолордун негизинде баланын 

инсандыгын иликтѳѳ, анын кыйынчылыктарын табуу жана кѳмѳк кѳрсѳтүү билгичтиги 

(КК-8). 

 9. ата-энелер менен педагогикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү билгичтиги 

(КК-9). 

10. мектепке чейинки мекеменин тарбиялык-билим берүүлүк процесске катышкан башка 

кызматкерлери (музыкалык жетекчи, дефектолог, психолог, медициналык кызматкер) 

менен карым-катыш түзүү билгичтиги (КК-10). 

 

 5.3. Билим берүү процессинин методикалык жабдылышы: 

1. окуу-методикалык документация менен иштѳѳ (КК-11); 

2. кабинетте предметтик-ѳнүктүрүүчү чѳйрѳнү түзүү (КК-12); 

3. жаңы окутуу технологияларын колдонуу (КК-13); 

4. методикалык материалдарды иштеп чыгуу (КК-14); 

5. изилдѳѳчүлүк ишмердикке жѳндѳмдүүлүк (КК-15). 

 

VI. Кесиптик негизги билим берүү программасынын структурасына коюлган 

талаптар 
 

 6.1. 050704 – Мектепке чейинки билим берүү адистиги боюнча кесиптик негизги 

билим берүү программасы тѳмѳнкү окуу циклдерин окуп-үйрѳнүүнү талап кылат: 

 социалдык-гуманитардык цикл;  

 математика жана табияттаануу цикли; 

 кесиптик цикл 

жана бѳлүмдѳрдү 

 дене тарбия; 

 педагогикалык практика:  - кесип менен таанышуу; 

      -алгачкы педагогикалык практика; 

      -диплом алдындагы практика. 

 аралык (семестрдик) аттестация; 
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 жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация. 

 6.2. Ар бир окуу цикли милдеттүү бѳлүккѳ жана билим берүү мекемесинин ОМКсы 

тарабынан аныкталуучу вариативдүү бѳлүккѳ ээ.  

 Кесиптик негизги билим берүү программасынын циклдериндеги милдеттүү бѳлүк 

аларды ѳздѳштүрүүгѳ бѳлүнгѳн убакыттын кѳлѳмүнүн 80 пайызга жакынын түзѳт. 

Вариативдүү бѳлүк (20 пайызга жакын) базалык бѳлүктѳгү дисциплиналардын мазмуну 

менен аныкталган билимдерди, билгичтиктерди, кѳндүмдѳрдү жана компетенцияларды 

кеңейтүүгѳ жана тереңдетүүгѳ, ийгиликтүү кесиптик ишмердик үчүн зарыл болгон 

кошумча компетенцияларды, билгичтиктерди жана билимдерди алууга мүмкүндүк берет. 

Вариативдүү бѳлүктүн дисциплиналары билим берүү мекемеси тарабынан аныкталат. 

 6.3. «Социалдык-гуманитардык циклдин» милдеттүү бѳлүгү тѳмѳнкү 

дисциплиналардын окулушун талап кылат: «Кыргызстандын тарыхы», «Философия», 

«Кыргыз (орус) тили», «Чет тил». 

 6.4. «Математика жана табияттаануу циклинин» милдеттүү бѳлүгү тѳмѳнкү 

дисциплиналарды үйрѳнүүгѳ багытталат: «Математика», «Информатика», «Табиятты 

пайдалануунун экологиялык негиздери». 

 6.5. Кесиптик цикл жалпы кесиптик дисциплиналардан жана атайын кесиптик 

дисциплиналардан турат. 

 6.6. «Жалпы кесиптик дисциплиналардын» милдеттүү бѳлүгү «Психология», 

«Педагогика», «Психологиялык-педагогикалык практикум», «Педагогикалык 

чеберчиликтин негиздери», «Атайын педагогиканын жана атайын психологиянын 

негиздери», «Ѳмүр коопсуздугу», «Курактык анатомия, физиология жана гигиена», 

«Педиатриянын негиздери», «Студенттин окуу-изилдѳѳ ишмердигинин негиздери», 

«Кесиптик ишмердиктин укуктук камсыздалышы», «Билим берүү мекемесинин 

экономикасы» дисциплиналарын окутууну талап кылат. 

 6.7. «Атайын кесиптик дисциплиналардын» милдеттүү бѳлүгү мектепке чейинки 

курактагы балдарды тарбиялоо жана окутуу боюнча дисциплиналарды камтыйт: «Баланын 

сүйлѳѳсүн ѳнүктүрүү методикасы жана логопедия боюнча практикум», «Балдар адабияты  

жана кѳркѳм окуу», «Математикалык элестерди калыптандыруу методикасы», 

«Экологиялык билим берүү методикасы», «Сүрѳт ѳнѳрүнүн методикасы», «Дене 

тарбиянын методикасы», «Музыка жана музыкалык ѳнүктүрүүнүн методикасы», «Кѳркѳм 

эмгек боюнча практикум», «Мектепке чейинки билим берүүнүн мазмунунун теориялык 

негиздери». 

 6.8. «Дене тарбия» ѳзүнчѳ бѳлүм катары вариативдүү бѳлүксүз берилет (2-таблица). 

 

2-таблица. 

050704 – Мектепке чейинки билим берүү адистигинин ОКБ КНБПсынын 

структурасы 

 

Блоктор, окуу циклдери, бѳлүмдѳр жана 

аларды ѳздѳштүрүүнүн долбоорлонгон 

натыйжалары 

Эмгек 

кѳлѳмү 

(кредит 

менен) 

Дисциплинала

рдын тизмеси 

Калыптану

учу 

компетенц

иялардын 

лардын 

коддору 

Т.1.  СГЦ.     Социалдык-гуманитардык цикл 

 

10 

кредит 
  

Милдеттүү бѳлүк 8 кредит   

Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

2 кредит Философия ЖК–1 

ЖК – 3 

ЖК –6 
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- философиянын негизги категорияларын жана 

түшүнүктѳрү, философиянын адамдын жана 

коомдун жашоосундагы ролу; бытиѐ жѳнүндѳ 

философиялык окуунун негиздери; таанып-

билүү процессинин маңызы; дүйнѳнүн илимий, 

философиялык жана диний картинасынын 

негиздери; 

- адам менен коомдун карым-катышынын 

негизги мыйзамченемдүүлүктѳрү; 

- адамдын жана адамзаттын тарыхый-маданий 

ѳнүгүшүнүн негизги 

мыйзамченемдүүлүктѳрү; 

- инсандын калыптанышынын шарттары, 

эркиндиги жана ѳмүрдү, маданиятты, курчап 

турган чѳйрѳнү сактоо үчүн жоопкерчилиги; 

- инсандын коомдошуусунун негизги 

механизмдери, ѳнүгүү жана илимдин, 

техниканын жана технологиянын 

жетишкендиктерин колдонуу менен 

байланышкан социалдык жана этикалык 

маселелер. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- бытиѐ, таанып-билүү, баалуулуктар, эркиндик 

жана ѳмүрдүн маңызы боюнча эң кеңири 

философиялык проблемаларды атуулдун жана 

болочок адистин маданиятын 

калыптандыруунун негизи катары түшүнѳ 

билүү; 

-дүйнѳтаанымдык, социалдык жана инсандык 

мааниге ээ философиялык маселелерди 

талдоо; 

- алынган билимдерди билим берүүчүлүк жана 

кесиптик ишмердиктеги маселелерди чечүү 

процессинде колдонуу. 

ЖК –8 

ЖК –9 

ЖК – 10 

ЖК – 11 

ЖК – 15  

КК – 1 

КК – 15 

 

Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

-байыркы кыргыздардын тарыхын, кыргыз 

мамлекеттүүлүгүн, улуу кыргыз каганатын; 

- кыргыздардын ички чабыштарынын маңызын 

жана себептерин, алардын кыргыз элинин 

ѳнүгүшүнѳ тийгизген кесепетин; 

кыргыздардын Россияга кошулушунун 

себептерин жана натыйжаларын, Совет 

мезгилиндеги ѳнүгүү, кылымдардын (ХХ 

жана XXI кк.) тогошуусундагы түйүндүү 

тарыхый окуялардын негизги ѳнүгүү 

багыттарын, Кыргызстандын жана дүйнѳнүн 

учурдагы экономикалык ѳнүгүшүнүн 

ѳзгѳчѳлүктѳрүн; 

- ХХ кылымдын аягы – XXI кылымдын 

башындагы локалдык, регионалдык, мамлекет 

2 кредита  История 

Кыргызстана 

  

ЖК–1 

ЖК – 3 

ЖК –6 

ЖК –8 

ЖК –9 

ЖК – 10 

ЖК – 11 

ЖК – 15  

КК – 1 

КК – 15 
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аралык конфликтилердин маңызы жана 

себептери; саясий жана экономикалык 

ѳнүгүүдѳгү негизги (интеграциялык, кѳп 

маданияттуулук, миграциялык ж.б.) 

процесстер; алардын негизги багыттары, 

улуттук жана мамлекеттик салттарды 

сактоодогу жана бекемдѳѳдѳгү илимдин, 

маданияттын жана диндин ролу, 

Кыргызстандын эгемендүүлүгү; 

-дүйнѳлүк жана регионалдык маанидеги эң 

маанилүү укуктук жана мыйзамдык 

актылардын мазмуну жана багыты. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- атамекендик, регионалдык, дүйнѳлүк 

социалдык-экономикалык, саясий жана 

маданий маселелердин ѳз ара карым-катышын 

аныктоо; 

- алынган билимдерди билим берүүчүлүк жана 

кесиптик ишмердикте колдонуу. 

Ээ болууга тийиш:  

-Кыргызстандын ѳнүгүшүнүн тарыхый 

фактылары жана окуялары. 

Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-үйрѳнүүнүн 

натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- кесиптик багыттагы тексттерди окуу, жазуу 

жана которуу (сѳздүк менен) үчүн зарыл 

болгон лексикалык (1200-1400 лексикалык 

бирдик) жана грамматикалык минимум. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- кыргыз (орус) тилинде кесиптик жана 

күнүмдүк темалар боюнча пикирлешүү (оозеки 

жана жазуу түрүндѳ); оозеки жана жазуу кебин 

ѳз алдынча ѳркүндѳтүү, сѳздүк корун толуктоо. 

- алынган билимдерди билим берүүчүлүк жана 

кесиптик ишмердиктеги маселелерди чечүүдѳ 

колдонуу; 

- орус тилиндеги кесиптик багыттагы 

тексттерди которуу (сѳздүктү колдонуу менен). 

2 кредит  Кыргыз  

(орус) тили 

ЖК – 1 

ЖК – 2 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК –8 

ЖК – 9 

ЖК – 10 

ЖК – 11 

КК – 1 

КК – 2 

КК – 11 

КК – 14  

 

Циклдин милдеттүү бѳлүгүн үйрѳнүүнүн 

натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- кесиптик багыттагы тексттерди окуу, жазуу 

жана которуу (сѳздүк менен) үчүн зарыл 

болгон лексикалык (1200-1400 лексикалык 

бирдик) жана грамматикалык минимум. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- орус тилинде кесиптик жана күнүмдүк 

темалар боюнча пикирлешүү (оозеки жана 

жазуу түрүндѳ); орус тилиндеги кесиптик 

багыттагы тексттерди которуу (сѳздүктү 

колдонуу менен), оозеки жана жазуу кебин ѳз 

2 

кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет тили 

 

ЖК – 1 

ЖК – 2 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК –8 

ЖК – 9 

ЖК – 10 

ЖК – 11 

КК – 1 

КК – 2 

КК – 11 

КК – 14  
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алдынча ѳркүндѳтүү, сѳздүк корун толуктоо.  

СГЦ боюнча вариативдүү бѳлүк ОКБМдин 

КНБП тарабынан аныкталат 
2 кредит  

 

 

Т.2.  МТЦ.   Математика жана табияттаануу 

цикли 

 

8 

кредит 

 

  

 

 

 

 

 

Милдеттүү бѳлүк 

 

6 

кредит 

 

 
 

 

Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- математиканын кесиптик ишмердиктеги жана 

кесиптик негизги билим берүү программасын 

ѳздѳштүрүүдѳгү маанисин; 

- кесиптик ишмердик аймагындагы 

прикладдык маселелерди чечүүнүн негизги 

математикалык методдорун; 

- математикалык анализдин негизги 

түшүнүктѳрү жана методдору; ыктымалдуулук 

теориясы жана математикалык статистиканын 

методдору; 

- интегралдык жана дифференциалдык эсептин 

негиздери; 

- кѳптүк түшүнүгү, кѳптүктѳрдүн ортосундагы 

катыштар, алар менен иштѳѳ, чоңдук түшүнүгү 

жана аны ѳлчѳѳ; 

- чоңдук бирдиктеринин системаларынын 

түзүлүш тарыхы; натуралдык сан жана нѳл 

түшүнүктѳрүнүн ѳнүгүү этаптары; саноо 

системалары; 

- тексттик маселе түшүнүгү жана аны чечүү 

процесси; геометриянын ѳнүгүү тарыхы; 

- тегиздиктеги жана мейкиндиктеги 

геометриялык фигуралардын негизги 

касиеттери; 

- жакындатылган эсептѳѳ эрежелери;  

аткара билүүгѳ тийиш: 

- математикалык методдорду кесиптик 

маселелерди чечүү үчүн колдонуу; 

- тексттик маселелерди чечүү; 

- жакындатылган эсептѳѳлѳрдү аткаруу;  

- маалыматтарга жана изилдѳѳнүн 

натыйжаларына элементардык статистикалык 

иштетүү жүргүзүү, алынган маалыматтарды 

графикалык түрдѳ чагылдыруу; 

Ээ болууга тийиш: 

- кесиптик маселелерди чечүүнүн 

математикалык ыкмаларына жана 

методдоруна; 

- маалыматты жана изилдѳѳнүн натыйжаларын 

статистикалык иштетүү методдоруна. 

2 кредит Математика 

 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 6 

ЖК – 7 

ЖК – 10 

ЖК – 11 

ЖК – 12 

КК – 3 

КК – 13 

КК –14 
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Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 
- маалыматты иштетүүнүн негизги ыкмалары; 

- маалыматты чогултуунун, иштетүүнүн жана 

чагылдыруунун  заманбап 

технологияларынын негиздери 

- МКТны билим берүү процессинде 

колдонуудагы коопсуздук техникасынын 

эрежелери жана гигиеналык талаптар; 

- ар кыл типтеги (тексттик, графикалык, 

сандык ж.б.) маалыматтык объектилерди 

түзүүнүн, редактирлѳѳнүн, турпаттоонун, 

сактоонун, берүүнүн жана издѳѳнүн негизги 

технологиялары; 

- Интернет тармагынын ресурстарын кесиптик 

ишмердикти ѳркүндѳтүү үчүн, кесиптик жана 

инсандык ѳнүгүү үчүн колдонуу 

мүмкүнчүлүктѳрү; 

- персоналдык компьютердин кесиптик 

ишмердикте колдонулуучу аппараттык жана 

программалык жабдуусу. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

 - маалыматты чогултуунун, иштетүүнүн жана 

анализдѳѳнүн заманбап маалыматтык 

технологияларын колдонуу; 

- чечилип жаткан кесиптик маселени эске алуу 

менен программалык жабдууну баалоо жана 

аны колдонуу мүмкүндүгүн аныктоо; 

- МКТны кесиптик ишмердигинде колдонуу 

учурунда коопсуздук техникасынын 

эрежелерин жана гигиеналык сунуштарды 

сактоо; 

- билим берүү процессин камсыз кылуу үчүн ар 

кыл типтеги маалыматтык объектилерди 

заманбап маалыматтык технологиялардын 

жардамы менен түзүү, редактирлѳѳ, турпаттоо, 

сактоо, берүү; 

- тарбиялануучулардын курагына жана 

психикалык ѳнүгүшүнѳ ылайык окутуу 

программаларын тандоо; 

- Интернет тармагынын сервистерин жана 

маалыматтык ресурстарын кесиптик 

ишмердикте колдонуу; 

Ээ болууга тийиш: 

- компьютерде структуралык-логикалык 

схемаларды жана таблицаларды түзүү 

ыкмаларына. 

2 кредит Информатика 

 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 6 

ЖК – 7 

ЖК – 10 

ЖК – 11 

ЖК – 12 

КК – 3 

КК – 13 

КК –14 

 

 



 13  

Циклдин милдеттүү бѳлүгүн ѳздѳштүргѳндѳн 

кийин студент 

билүүгѳ тийиш:  

- дүйнѳнүн табияттаануучулук картинасынын 

негизги мүнѳздѳмѳлѳрү, адамдын 

табияттагы орду жана ролу; 

- Кыргызстандын табиятынын картинасын; 

- жаратылышты пайдалануунун экологиялык 

негиздерин; 

- коом менен табияттын карым-катышынын 

ѳзгѳчѳлүктѳрү; Кыргызстандын табигый 

ресурстук потенциалы, жаратылышты 

рационалдуу пайдалануунун принциптери 

жана методдору; ѳндүрүштѳрдү жайгаштыруу 

жана таштандылар проблемасы; курчап турган 

чѳйрѳнү мониторлоо түшүнүгү, экологиялык 

жѳнгѳ салуу, жаратылышты пайдалануунун 

жыйынтыктарын божомолдоо; жаратылышты 

пайдалануунун укуктук жана социалдык 

маселелери; корукка алынган жаратылыш 

аймактары; туруктуу ѳнүгүү концепциясы; 

жаратылышты пайдалануу жана курчап турган 

чѳйрѳнү коргоо тармагындагы эл аралык 

кызматташтык. 

аткара билүүгѳ тийиш:  

- табияттаануучулук билимдерди кесиптик 

ишмердикте колдонуу. 

2 

кредит 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаратылышт

ы 

пайдаланууну

н 

экологиялык 

негиздери 

 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 6 

ЖК – 11 

ЖК – 12  

ЖК – 14  

КК – 1 

КК – 2 

КК – 3 

КК – 7 

КК – 8 

КК –15 

 

 

 

МТЦ боюнча вариативдүү бѳлүк 
ОКБМдин КНБП тарабынан аныкталат. 

       2 

кредит 

  

 

 

Т.3.  КЦ.    Кесиптик цикл 68 

кредит 

  

Т.3.1.  ЖКД.   Жалпы кесиптик 

дисциплиналар 

32 

кредит 

  

Милдеттүү бѳлүк 24 

 кредит 

  

Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш:  

- билим берүүнүн жана кесиптик ишмердиктин 

баалуулуктук негиздери; педагогикалык 

ишмердиктин жана билим берүүнүн укуктук 

нормалары; 

- билим берүү процесстеринин маңызын жана 

структурасын; 

- кѳп маданияттуу жана кѳп улуттуу коомдун 

шарттарындагы педагогикалык процесстин 

ѳзгѳчѳлүктѳрү; дүйнѳлүк тарыхый-

педагогикалык процесстин ѳнүгүү 

тенденциялары, дүйнѳдѳгү билим берүүнүн 

азыркы этабынын ѳзгѳчѳлүктѳрү; 

- Кыргызстандагы билим берүү системасынын 

7 

кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика, 

мектепке 

чейинки 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 8 

ЖК – 9 

ЖК – 10 

ЖК – 11 

ЖК – 12 

ЖК – 13 

ЖК – 14 

ЖК – 15  

КК – 1 

КК – 2 

КК – 3 

КК – 4  

КК – 5 
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ѳнүгүшү, мамлекеттик билим берүү 

саясатынын принциптери; 

- педагогикалык негизги түшүнүктѳр; 

бүтүндүктүү педагогикалык процесс; 

- мектепке чейинки педагогиканын предмети 

жана методдору; мектепке чейинки билим 

берүүнүн жана тарбиялоонун максаты жана 

милдеттери, азыркы программалары жана 

концепциялары; 

- мектепке чейинки баланы окутуунун, 

тарбиялоонун жана рухий-нравалык 

ѳнүктүрүүнүн теориялары жана 

технологиялары; 

- мектепке чейинки курактагы балдарды 

окутуунун жана тарбиялоонун максаты, 

милдеттери, мазмуну, принциптери, 

формалары, методдору, каражаттары; 

окутуунун жана тарбиялоонун жаңы 

технологиялары; 

- мектепке чейинки балдардын физиологиялык 

жана психикалык ѳнүгүшүнүн 

мыйзамченемдүүлүктѳрү, алардын эрте жана 

мектепке чейинки балалык курактарындагы 

билим берүү процессиндеги кѳрүнүшүнүн 

ѳзгѳчѳлүктѳрү; 

- мектепке чейинки балдарды психологиялык 

жана педагогикалык иликтѳѳнүн ыкмалары: 

наристе бүтүндүктүү педагогикалык 

процесстин субъектиси катары; билим 

берүүдѳгү инсанга багытталган подход; 

- балдардын мотивациясынын жана 

жѳндѳмдүүлүктѳрүнүн окуу процессинде 

ѳнүктүрүүнүн психологиялык-педагогикалык 

шарттары, окутууну жана тарбиялоону 

дифференциациялоо жана жекечелештирүү; 

педагогдун баалоочулук ишмердигинин 

психологиялык-педагогикалык негиздери; 

- мектепке чейинки балдардын ишмердигинин 

негизги түрлѳрү, алардын мүнѳздѳмѳсү: оюн, 

окуу-таанып билүү, эмгектик, кѳркѳм 

ишмердиктери, баарлашуу; балдардын 

ишмердигин башкаруу методикасы; билим 

берүү мекемесиндеги балдардын жашоосун 

уюштуруу; 

- мектепке чейинки мекеменин үй-бүлѳ менен 

иштѳѳсүнүн мазмуну жана формалары; 

мектепке чейинки мекеме менен мектептин 

ишиндеги улантуучулук; 

- үй-бүлѳлүк педагогиканын жана үйдѳгү 

тарбиянын негиздери: үй-бүлѳ педагогикалык 

карым-катыштын субъектиси жана баланын 

ѳнүгүшүнүн социалдык-маданий чѳйрѳсү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК – 6 

КК – 7 

КК – 8 

КК –9  

КК –10  

КК – 11 

КК – 12 

КК –13  

КК –1 4  

КК – 15 

 



 15  

катары; азыркы мезгилдеги үй-бүлѳнүн 

функциялары, анын мүнѳздѳмѳсү; үй-

бүлѳлүк тарбиянын күчүн жана 

таасирдүүлүгүн аныктаган факторлор; үй-

бүлѳлүк тарбиянын милдеттери жана 

мазмуну; педагогдун ата-энелер менен 

карым-катышынын методдору, ыкмалары 

жана жолдору, алардын ѳзгѳчѳлүктѳрү; 

- билим берүү мекемесинин ар кыл түрлѳрүнүн 

жана типтеринин шарттарындагы 

педагогикалык процессти уюштуруунун жана 

мазмунунун ѳзгѳчѳлүктѳрү; балдардын 

мектепке чейинки мекемесин башкаруу. 

билүүгѳ тийиш: 

- педагогикалык чеберчилик педагогдун 

инсандык сапаттарынын комплекси катары; 

- педагогикалык ишмердиктин ѳзгѳчѳлүктѳрү, 

анын аспектилери; педагогикалык кесиптин 

жаралышы, ѳнүгүшү; маалыматтык коом 

доорундагы педагогдун ролу жана орду; 

педагогдун кесиптик жана инсандык сапаттар 

жана жѳндѳмдѳрү; кесиптик 

компетенттүүлүккѳ жана мобилдүүлүккѳ 

коюлган талаптар; 

- педагогикалык баарлашуунун негизги 

каражаттары жана ыкмалары; 

- кесипкѳй педагогдун калыптанышындагы 

ѳзүн ѳзү таанып-билүүнүн жана ѳзүн ѳзү 

ѳнүктүрүүнүн, ѳз алдынча билим алуунун 

жана ѳзүн ѳзү тарбиялоонун жолдору. 

билүүгѳ тийиш: 

- атайын педагогиканын жана психологиянын 

предмети; норма жана нормадан четтѳѳ 

түшүнүгү, балдардын ѳнүгүшүндѳгү 

бузулуулар, ѳнүгүүдѳгү четтѳѳлѳрү бар 

балдардын категориялары (угуу жана кѳрүү 

кабылдоосундагы, акыл-эс, сүйлѳѳ, 

мотордук-кыймылдык жана социалдык-

инсандык ѳнүгүүдѳгү четтѳѳлѳр); 

- психикалык-физикалык ѳнүгүүнүн 

ѳзгѳчѳлүктѳрү (курактык ѳзгѳчѳлүктѳр, 

психикалык ѳнүгүүдѳгү четтѳѳлѳр, 

физикалык ден соолугунун бузулуулары); 

четтѳѳлѳрдүн себептери (биологиялык жана 

социалдык); 

- четтѳѳлѳрдү эрте байкоонун зарылдыгы; 

ишмердиктин ар кыл түрлѳрүндѳ бала менен 

коррекциялык-педагогикалык иштердин 

педагогикалык шарттары, ыкмалары жана 

ѳзгѳчѳлүктѳрү; четтѳѳлѳрү бар балдарга 

билим берүү, саламаттык сактоо жана 

социалдык камсыздоо системаларында 

 

 

 

 

 

 

 

1 

кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

 кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 
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коррекциялык-педагогикалык жардамды 

уюштуруу. 

аткара билүүгѳ тийиш: 
- тарбиялоо жана билим берүү концепцияларын 

системалуу түрдѳ анализдѳѳ жана тандоо; 

- кесиптик маселелерди чечүү үчүн 

психологиялык жана педагогикалык 

диагноздоо методдорун колдонуу; 

- окутуу, тарбиялоо жана коомдоштуруу 

процесстери жүрүүчү ар кыл (социалдык, 

маданий, улуттук) контексттерди эске алуу; 

- педагогикалык карым-катышта мектепке 

чейинки балдардын жекече ѳнүгүү 

ѳзгѳчѳлүктѳрүн эске алуу; 

- инсандын курактык ѳнүгүшүнүн жалпы жана 

спецификалык мыйзамченемдүүлүктѳрүнѳ 

жана ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ ылайык келген 

заманбап технологияларды колдонуу менен 

окутуу-тарбиялоо процессин долбоорлоо; 

- педагогикалык жактан максатка ылайыктуу 

жана психологиялык жактан коопсуз билим 

берүү чѳйрѳсүн түзүү; 

- окутуу-тарбиялоо процессинде заманбап 

билим берүү ресурстарын колдонуу; 

- педагогикалык процесстин ар кыл 

субъектилери менен карым-катыш жасоо; 

- конфликтилердин алдын алуу жана жоюу; 

- мектепке чейинки балдардын топтук 

ишмердигин уюштуруу; 

- оюндун, окуу сабагынын, окуудан тышкаркы 

ишмердиктин жүрүшүндѳ балдарды активдүү 

таанып-билүүчүлүк жана ѳнүгүүчүлүк 

ишмердикке тартуу; 

- бүтүндүктүү педагогикалык процесске жана 

анын айрым элементтерине психологдук-

педагогдук анализ берүү жана 

натыйжалуулугун баалоо; 

- ѳзүн башкаруу, кесиптик чеберчиликти 

ѳркүндѳтүүнүн фактору катары ѳз алдынча 

билим алуу жана ѳзүн ѳзү тарбиялоо менен 

машыгуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-
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психологиянын негизги категориялары; 

инсандын психикалык ишмердигинин жана 

ѳнүгүшүнүн фактылары, механизмдери жана 

мыйзамченемдүүлүктѳрү; психологиянын илим 

катары ѳзгѳчѳлүктѳрү, анын педагогика илими 

жана практикасы менен байланышы; 

- инсан психологиясынын негиздери; билим 
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берүү процессинин субъектиси катары 

адамдын психикалык ѳнүгүшүнүн 

мыйзамченемдүүлүктѳрү, инсан жана 

индивидуалдуулук; 

- таанып-билүүчүлүк, эмоционалдык жана 

эрктик процесстер; ишмердиктин жана 

мотивациянын психологиясы; адамдын жекече-

типологиялык ѳзгѳчѳлүктѳрү (темперамент, 

мүнѳз, шык-жѳндѳмдѳр); 

- курактык жана педагогикалык психология, 

курактык мезгилдештирүү; жетектѳѳчү 

ишмердик түшүнүгү, жакынкы ѳнүгүү зонасы; 

курактык кризистер, ѳнүгүүнүн социалдык 

кырдаалы; ар кыл курактык этаптардагы 

психикалык ѳнүгүүнүн жана педагогикалык 

таасирдин ѳзгѳчѳлүктѳрү; 

- эрте жана мектепке чейинки балалык 

курактагы балдардын психикалык ѳнүгүшүнүн 

негизги мыйзамченемдүүлүктѳрү; ѳбѳлгѳлѳр 

жана шарттар; 

- оюн психологиясы, мектепке чейинки 

баланын жетектѳѳчү ишмердиги катары 

оюндун теориялык негиздери; оюндун түрлѳрү, 

ролдук оюндун социалдык табияты; оюндун 

мектепке чейинки курактагы ѳнүгүшү; 

предметтик аракеттердин ѳнүгүшүндѳ жана 

ролдук оюндун ѳбѳлгѳлѳрүнүн түзүлүшүндѳ 

баланын чоң кишилер менен баарлашуусунун 

ѳзгѳчѳлүктѳрү; балдардын оюндук 

ишмердигинин кеңейтилген формасы; роль 

жана элестетилген кырдаал, алардын оюндук 

ишмердикти мотивациялоодогу мааниси; 

оюндагы ролдун ѳнүгүшү; заттын, аракеттин, 

сѳздүн оюндагы орду; балдардын реалдуу жана 

оюндук карым-катыштары; оюндун 

мотивациялык-керектѳѳлүк сферага, акыл-эс 

аракеттеринин ѳнүгүшүнѳ тийгизген таасири; 

- окуу-таанып билүү ишмердигинин 

психологиясы жана ѳнүктүрүүчү окутуу 

проблемасы; окуунун ишмердик катары 

маңызы; мектепке чейинки курактагы окуу 

ишмердигинин элементтери; мектепке окууга 

психологиялык даярдык; П.Я.Гальпериндин 

акыл-эс аракеттеринин этаптуу калыптанышы 

жѳнүндѳ теориясы; «ѳнүктүрүүчү окутуу» 

түшүнүгү; Л.С.Выготскийдин, Л.В.Занковдун, 

В.В.Давыдовдун ѳнүктүрүүчү окутуу жѳнүндѳ 

ойлору; жакынкы ѳнүгүү зонасы; окуу 

ишмердиги концепциясы; акыл-эс 

ишмердигинин жолдорун ѳздѳштүрүү; окуу-

таанып билүү ишмердигиндеги окуу 

кѳнүгүүлѳрүнүн орду; тарбия психологиясы; 
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- социалдык психология; коомдоштуруу; 

социалдык багытталуулар, нормалар жана 

баалуулуктар; баарлашуу психологиясы; эрте 

жана мектепке чейинки балалык курактагы 

баарлашуунун жана топтук жүрүм-турумунун 

ѳзгѳчѳлүктѳрү; 

- тарбиялык технологиялардын психологиялык 

негиздери; педагогикалык карым-катыш 

психологиясы; чоң кишинин мектепке чейинки 

курактагы балдар менен баарлашуусунун 

ѳзгѳчѳлүктѳрү; балдардын ѳз курбалдаштары 

менен баарлашуусу; 

билүүгѳ тийиш: 

- Педагогдун аналитикалык, долбоорлоочулук, 

конструктивдик билгичтиктерин 

калыптандырууга багытталган психологдук-

педагогдук маселелерди чыгаруу; мектепке 

чейинки курактагы балдардын ѳнүгүү, 

окутулгандык жана тарбиялангандык 

деңгээлин анализдѳѳ жана баалоо; 

- психологдук-педагогдук диагностиканын 

каражаттары; педагогикалык кырдаалдарды 

анализдѳѳ; педагогикалык ишмердикти 

анализдѳѳ; анализ менен долбоорлоонун 

байланышы; балдардын курактык тобунун 

мүчѳсүнүн жана жамаатынын ишмердигин 

жана инсандык сапаттарын ѳнүктүрүүнү 

долбоорлоо (узак мезгилге максаттарды жана 

милдеттерди коюу); 

- коюлган максаттарды ишке ашырууну 

камсыздоочу психологдук-педагогдук 

ишмердиктин формалары, методдору жана 

каражаттары; мүмкүн болуучу 

кыйынчылыктарды жана каталарды алдын ала 

кѳрүү, алардын алдын алуу жана жоюу; 

педагогикалык процессти куруу: балдардын 

ишмердигин ар кыл түрлѳрүн жүргүзүүнүн 

пландарын иштеп чыгуу жана негиздѳѳ, 

балдардын жѳндѳмдүүлүктѳрүн диагноздоо 

жана ѳнүктүрүү. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- психология боюнча билимдерди 

педагогикалык маселелерди чечүүдѳ колдонуу; 

- мектепке чейинки курактагы баланы индивид 

катары, балалык ишмердиктин субъектиси 

катары, калыптанып жаткан инсан, 

индивидуалдуулук катары иликтѳѳ; 

- балдардын ѳнүгүү, окутулгандык жана 

тарбиялангандык деңгээлдерине анализ жана 

баалоо жүргүзүү; 

- психологдук-педагогдук диагноздоонун 

каражаттарын колдонуу; педагогикалык 
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кырдаалды анализдѳѳ; педагогикалык 

ишмердикти анализдѳѳ; балдардын курактык 

тобунун мүчѳсүнүн жана жамаатынын 

ишмердигин жана инсандык сапаттарын 

ѳнүктүрүүнү долбоорлоо; 

- эрте жана мектепке чейинки балалык 

курактагы балдарды диагноздоону жана 

ѳнүктүрүүнү жүргүзүү. 

Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- адамдын анатомиясынын, физиологиясынын 

жана гигиенасынын негизги жоболору жана 

терминологиясы; адамдын организминин 

ѳсүшүнүн жана ѳнүгүшүнүн негизги 

мыйзамченемдүүлүктѳрү; ден соолугу чың 

адамдын органдар системаларынын түзүлүшү 

жана функциялары; 

- адамдын организминин жашоо 

ишмердигинин негизги процесстеринин 

физиологиялык мүнѳздѳмѳлѳрү; эрте жана 

мектепке чейинки балалык курактагы 

балдардын курактык анатомиялык-

физиологиялык ѳзгѳчѳлүктѳрү; 

- баланын физиологиялык жетилүү жана 

ѳнүгүү процесстеринин физикалык жана 

психикалык эмгекке жѳндѳмдүүлүгүнѳ, жүрүм-

турумуна тийгизген таасири; 

- эрте жана мектепке чейинки балалык 

курактагы балдардын гигиенасынын 

негиздери; гигиеналык нормалар, талаптар 

жана онтогенездин ар кыл этаптарындагы ден 

соолукту сактоонун, чыңдоонун эрежелери; 

окуу-тарбия процессине коюлган, мектепке 

чейинки мекеменин имаратына жана 

бѳлмѳлѳрүнѳ коюлган гигиеналык талаптар. 

билүүгѳ тийиш: 

- «сергек жашоо мүнѳзү» түшүнүгү; 

- ден соолук жана аны аныктоочу факторлор; 

- мектепке чейинки курактагы негизги 

коркунуч факторлору; 

- баланын организминин мектепке чейинки 

мекеменин шарттарына ыңгайлашуусунун 

ѳзгѳчѳлүктѳрү; 

- жугуштуу эмес ѳнѳкѳт оорулар; 

- балдардын жугуштуу оорулары жана алардын 

алдын алуу; 

- балдардын травматизминин ѳзгѳчѳлүктѳрү 

жана анын алдын алуу; 

- алгачкы медициналык жардам кѳрсѳтүү 

тартиби жана эрежелери. 

аткара билүүгѳ тийиш: 
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- дененин органдарынын жана бѳлүктѳрүнүн 

топографиялык жайгашуусун жана түзүлүшүн 

аныктоо; 

- анатомия, физиология жана гигиена боюнча 

билимдерди кесиптик модулдарды окууда жана 

кесиптик ишмердикте колдонуу; 

- сырткы чѳйрѳнүн факторлорун алардын эрте 

жана мектепке чейинки балалык курактагы 

организмдин иштешине жана ѳнүгүшүнѳ 

тийгизген таасири боюнча баалоо; балдардын 

травматизминин алдын алуу; 

- медициналык кызматкердин жетекчилиги 

алдында балдардын ооруларынын алдын алуу 

боюнча иш-чараларды, массажды жүргүзүү; 

- курактык топтук бѳлмѳлѳрдѳ, окутууну жана 

балдардын ишмердигинин башка түрлѳрүн 

уюштурууда гигиеналык талаптардын 

сакталышын камсыз кылуу; 

- билим берүү процессин долбоорлоодо жана 

ишке ашырууда физикалык эмгекке 

жѳндѳмдүүлүктүн ѳзгѳчѳлүктѳрүн жана анын 

күндүн ар түрдүү мезгилдеринде (эртең менен, 

сабак учуру, сейилдѳѳ, уйку учурунда) ѳзгѳрүү 

мыйзамченемдүүлүктѳрүн эсепке алуу; 

- алгачкы медициналык жардам кѳрсѳтүү. 
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Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- экономиканын объектилеринин 

туруктуулугун камсыз кылуунун, техногендик 

ѳзгѳчѳ кырдаалдарда жана стихиялык 

кубулуштарда окуялардын ѳнүгүшүн жана 

кесепеттерин баалоону прогноздоонун 

принциптери; 

- кесиптик ишмердиктеги жана күнүмдүк 

тиричиликтеги потенциалдуу коркунучтардын 

негизги түрлѳрү жана алардын кесепеттери, 

алардын болуу ыктымалдуулугун азайтуунун 

принциптери; 

- атуулдук коргонуунун милдеттери жана 

негизги иш-чаралары; калкты массалык 

кыргын салуучу куралдардан коргоонун 

жолдору; 

- ѳрт коопсуздугунун эрежелери жана ѳрт 

учурундагы коопсуз жүрүм-турум; 

- алынган кесиптик билимди мектепке чейинки 

балдардын тарбиячысынын милдетин 

аткарууда колдонуунун алкагы; 

- алгачкы медициналык жардам кѳрсѳтүүнүн 

тартиби жана эрежелери. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- тарбиялануучуларды жана калкты ѳзгѳчѳ 

кырдаалдын терс таасирлеринен коргоо иш-

чараларын уюштуруу жана ѳткѳрүү; 

- массалык кыргын салуучу куралдан жекече 

жана массалык коргонуунун каражаттарын 

колдонуу; 

- баштапкы ѳрт ѳчүрүүнүн каражаттарын 

колдонуу; 

- конфликтисиз баарлашуунун жана ѳзүн ѳзү 

жѳнгѳ салуунун ыкмаларын күнүмдүк 

турмушта жана экстремалдык шарттарда 

колдонуу; 

- жабыр тарткандарга алгачкы медициналык 

жардам кѳрсѳтүү. 

1 

кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ѳмүр 

коопсуздугу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 8 

ЖК – 14 

КК – 1 

КК – 2 

КК – 4 

КК – 5 

КК – 6 

КК – 15 

 

 

Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнгѳндѳн кийин студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- илим жана илимий таанып-билүү;  

- психологдук-педагогдук изилдѳѳнүн 

методологиясы жана методикасы. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- окуу-изилдѳѳ ишин аткаруу: тема тандоо 

жана изилдѳѳнүн маселесин, объектисин жана  

предметин аныктоо; адабияттар менен 

иштѳѳнүн технологиясы; экспериментти 

уюштуруу; жыйынтыктарды жалпылоо жана 

1 кредит Студенттик 

окуу-изилдѳѳ 

ишмердигини

н негиздери 

ЖК – 1 

ЖК – 2 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 6 

ЖК – 7 

ЖК – 11 

ЖК – 12 

ЖК – 15 

КК – 1 

КК – 2 
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анализдѳѳ; 

- ишти калыптоого коюлган талаптарды 

аткаруу; 

- курстук (же бүтүрүүчү квалификациялык) 

ишти коргоо. 

КК – 3 

КК – 4 

КК –7 

 

Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- билим берүү мекемелеринин экономикалык 

ишмердигин уюштуруунун негиздери; 

чарбалык механизм; билим берүү мекемесинин 

чыгымдарын сметалык каржылоо жана 

бюджеттик нормага салуу; 

- чыгымдардын сметасы билим берүү 

мекемесинин финансылык планы катары; 

билим берүү мекемесинин бюджеттен 

тышкаркы каражаттары, бюджеттен тышкаркы 

каражаттардын түрлѳрү; 

- билим берүү мекемесиндеги эмгектин жана 

эмгек акынын уюштурулушу; бирдиктүү 

тарифтик торчо; билим берүүдѳгү ишкерлик; 

ишкерлик ишмердиктин маңызы жана 

уюштуруу формалары; бизнес-план. 

аткара алууга тийиш: 

- бизнес-планды, чыгымдар сметасын, 

тарифтик торчону түзүү; 

- ишкерлик ишмердикти иштеп чыгуу жана 

ѳнүктүрүү. 

1 кредит Билим берүү 

мекемесинин 

экономикасы 

ЖК – 1 

ЖК – 2 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 6 

ЖК – 7 

ЖК – 11 

ЖК – 12 

ЖК – 15 

КК – 1 

КК – 2 

КК – 6 

 

Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- билим берүүчүлүк укук: аспектилери, 

функциялары, булагы; билим берүүчүлүк 

укуктук мамилелер; 

- билим берүү тармагындагы мамлекеттик 

саясат: Кыргыз Республикасынын «Билим 

берүү жѳнүндѳ» Мыйзамы; билим берүү 

боюнча нормативдик актылардын структурасы; 

- билим берүү мекемесинин укуктук статусу; 

билим берүү мекемесинин укуктарын жана 

мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо; 

- административдик жана эмгекти коргоо 

мыйзамдарынын билим берүү системасында 

колдонулушунун ѳзгѳчѳлүктѳрү; 

- эл аралык билим берүүчүлүк укук; 

- баланын, үй-бүлѳнүн укуктарын жана 

кызыкчылыктарын коргоо. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- нормативдик-укуктук документтер менен 

иштѳѳ; 

- баланын, үй-бүлѳнүн, билим берүү 

мекемесинин укуктарын жана мыйзамдуу 

1 

 кредит 

Кесиптик 

ишмердиктин 

укуктук 

камсыздалы

шы 

ЖК – 1 

ЖК – 2 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 6 

ЖК – 7 

ЖК – 11 

ЖК – 12 

ЖК – 15 

КК – 1 

КК – 2 

КК – 6 
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кызыкчылыктарын коргоо, сактоо боюнча чара 

колдонуу; 

- административдик жана эмгекти коргоо 

мыйзамдарынын нормаларын билим берүү 

системасында колдонуу. 

ЖКД боюнча вариативдүү бѳлүк 

ОКБМдин КНБПсы тарабынан аныкталат. 
        8 

кредит 

  

Т.3.2.  АД.  Адистик дисциплиналар: 

 

36 

кредит 

  

Милдеттүү бѳлүк 28 кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кредит 

 

 

 

 

 

2 кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кредит 

 

 

 

 

 

 

2 кредит 

 

 

 

 

 

 

 

1 кредит 
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циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- балдар адабиятынын балдарды тарбиялоодогу 

орду; 

- эл оозеки чыгармачылыгы жана анын 

баланын инсандыгын калыптандыруудагы 

ролу; балдар фольклору; дүйнѳ элдеринин 

фольклорунун кичи формалары; 

- кыргыз эл жомоктору, башка элдердин 

жомоктору; 

- кыргыз балдар адабиятынын жаралышы, 

калыптанышы жана ѳнүгүшү; котормо адабият; 

азыркы балдар адабияты; чет элдердин балдар 

адабияты; 

- кѳркѳм окуунун мектепке чейинки балдардын 

кѳркѳмдѳѳ-сүйлѳѳ ишмердигин ѳнүктүрүүдѳгү 

ролу; 

- сүйлѳѳ техникасы: дем алуу, дикция, 

орфоэпия, окуу логикасы, пауза, мимика жана 

жаңдоо; 

- кичи фольклордук формаларды аткаруунун 

ѳзгѳчѳлүктѳрү; жомок айтып берүү; 

- ырларды жана прозалык чыгармаларды окуу. 

аткара алууга тийиш: 

- мектепке чейинки мекеменин курактык 

топторунун ар бири үчүн программалык 

талаптарга ылайык балдар адабиятынын 

чыгармаларын туура тандоо; балдар 

адабиятынын картотекасын түзүү; 

- балдар адабиятынын чыгармаларын кѳркѳм 

окуу, айтып берүү жана ѳз сѳзү менен айтуу; 

- балдар адабиятынын чыгармаларын окууда 

жана айтып берүүдѳ кѳрсѳтмѳ куралдарды, 

окутуунун техникалык каражаттарын жана 

заманбап технологияларды колдонуу; 

- кѳркѳм чыгармаларды сахналаштыруу; 

балдардын театралдашкан ишмердигин 

уюштуруу; 

- балдар китептердин иллюстрацияларын 

кѳрүшү үчүн, кѳркѳм чыгармаларды окушу 

үчүн ѳнүктүрүүчү чѳйрѳ түзүү. 

2  

кредит 

Балдар 

адабияты 

жана кѳркѳм 

окуу  

 

 

 

 

 

 

 

ЖК – 1 

ЖК – 2 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 6 

ЖК – 7 

ЖК – 10 

ЖК – 11 

ЖК – 12 

ЖК – 13 

ЖК – 14 

ЖК – 15 

КК – 1-15 
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Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- балдардын сүйлѳѳсүн ѳнүктүрүүнүн 

милдеттерин;  

- балдарды байланыштуу монологдук, 

диалогдук кепке үйрѳтүүнүн мазмуну жана 

методдору; 

- кептин грамматикалык түзүлүшүнүн 

калыптанышы, балдардын сѳз корунун 

байышы; 

- сѳздѳрдү туура айтууну калыптандыруу; 

- кѳркѳм адабият менен тааныштыруу; 

- окуу-жазууга үйрѳтүүнүн методикасы; 

- сүйлѳѳ дефектологиясынын жалпы негиздери; 

сүйлѳѳнүн бузулушунун мүнѳздѳмѳсү жана 

аны классификациялоонун принциптери; 

тыбыш айтуунун кемчиликтери; муун түзүүнүн 

жана фраза түзүүнүн кемчиликтери; сүйлѳѳ 

темпинин кемчиликтери; кекечтик; угуунун 

жана үндүн кемчиликтери; массалык балдар 

бакчасында логопеддик ишти уюштуруу; 

- мектепке чейинки балдардын сүйлѳѳсүн 

ѳнүктүрүү боюнча заманбап билим берүү 

программалары. 

аткара билүүгѳ тийиш: 
- балдардын сүйлѳѳсүн ѳнүктүрүүнүн 

методдорун практикада колдонуу, мектепке 

чейинки мекеменин программалык 

талаптарынын негизинде, балдардын курактык 

жана жекече ѳзгѳчѳлүктѳрүн эске алуу менен 

логопеддик иш жүргүзүү; 

- балдардын сүйлѳѳсүн ѳнүктүрүү үчүн 

предметтик-ѳнүктүрүүчү чѳйрѳ түзүү; 

- бала бакчада сүйлѳѳ ѳнүктүрүү сабактарын 

уюштуруу; 

- сабактан тышкары, күнүмдүк жашоодо 

балдардын сүйлѳѳсүн ѳнүктүрүү; 

- мектепке чейинки балдардын сүйлѳѳсүн 

ѳнүктүрүүнүн заманбап технологияларын 

пайдалануу; 

- мектепке чейинки балдардын сүйлѳѳсүн 

ѳнүктүрүү боюнча окуу-методикалык 

адабияттар менен жана документация менен 

иштѳѳ; 

- балдардын сүйлѳѳсүн ѳнүктүрүү 

методикасынын бардык бѳлүмдѳрү боюнча 

сабактардын планын, перспективалуу (бир 

айга, кварталга) пландарды иштеп чыгуу. 

4 

кредит 

Баланын 

сүйлѳѳсүн 

ѳнүктүрүү 

методикасы 

ЖК – 1 

ЖК – 2 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 6 

ЖК – 7 

ЖК – 10 

ЖК – 11 

ЖК – 12 

ЖК – 13 

ЖК – 14 

ЖК – 15 

КК – 1-15 
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Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- мектепке чейинки балдарга экологиялык 

билим берүүнүн теориялык негиздери; 

- мектепке чейинки куракта экологиялык 

маданияттын башаттарын калыптандыруу; 

- мектепке чейинки балдарда элементардык 

табияттаануучулук түшүнүктѳрдү 

калыптандыруунун жолдору; 

- мектепке чейинки мекемелер үчүн учурдагы 

билим берүү программаларынын анализи; 

- мектепке чейинки мекемедеги ѳнүктүрүүчү 

чѳйрѳнү курууга экологиялык-мазмундук 

подход; 

- мектепке чейинки курактагы балдарга 

экологиялык билим берүүнүн методдору жана 

формалары; 

- жаратылыштагы мезгилдик ѳзгѳрүүлѳр; 

- адамдын табияттык ѳзгѳчѳлүктѳрү менен 

таанышуу; 

- табиятка карата жана табияттын бир бѳлүгү 

катары ѳзүнѳ карата баалуулуктук мамилени 

ѳнүктүрүү; туулган жердин табияты; 

- ар кыл курактуу топто иштѳѳ методикасынын 

ѳзгѳчѳлүктѳрү. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- мектепке чейинки мекеменин программалык 

талаптарынын негизинде, балдардын курактык 

жана жекече ѳзгѳчѳлүктѳрүн эске алуу менен 

экологиялык билим берүүнүн методдорун жана 

формаларын практикада колдонуу; 

- балдарды туулган жердин табияты менен 

тааныштыруу боюнча предметтик-ѳнүктүрүүчү 

чѳйрѳ түзүү; 

- мектепке чейинки балдарды жаратылыштык 

экосистемалар менен тааныштыруунун 

заманбап технологияларын колдонуу; 

- бала бакчада балдарды жаратылыш менен 

тааныштыруу боюнча сабактарды уюштуруу; 

- балдарды жаратылыш менен сабактан 

тышкары тааныштырууну жүргүзүү; 

- мектепке чейинки балдарды жаратылыш 

менен тааныштыруунун заманбап 

технологияларын колдонуу; 

- мектепке чейинки балдарды жаратылыш 

менен тааныштыруу боюнча окуу-методикалык 

адабияттар жана документация менен иштѳѳ; 

- балдарды жаратылыш менен тааныштыруу 

боюнча сабактардын планын, перспективалуу 

(бир айга, кварталга) пландарды иштеп чыгуу. 

 

3 

кредит 

Экологиялык 

билим берүү 

методикасы 

ЖК – 1 

ЖК – 2 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 6 

ЖК – 7 

ЖК – 10 

ЖК – 11 

ЖК – 12 

ЖК – 13 

ЖК – 14 

ЖК – 15 

КК – 1-15 
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Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- математиканы окутуу методикасынын 

теориялык негиздери, математикалык 

ѳнүктүрүүнүн заманбап концепциялары жана 

методикалык системалары; 

- мектепке чейинки курактагы балдардын 

математикалык түшүнүктѳрүнүн ѳнүгүш 

ѳзгѳчѳлүктѳрү; 

- мектепке чейинки курактагы балдарды 

математикалык даярдоонун милдеттери, 

мазмуну, каражаттары: балдарды санакка, 

эсептѳѳ ишмердигине, ѳлчѳѳгѳ, маселе 

чыгарууга үйрѳтүү; чоңдук менен, форма 

менен, убакыт жана мейкиндик менен 

тааныштыруу; 

- ар кыл курактык топтордогу балдарды 

математикалык ѳнүктүрүүнүн дидактикалык 

негиздери; 

- окутуу менен балдардын математика боюнча 

ѳз алдынча ишмердигинин катышы; 

- балдардын бала бакчадагы жана мектептеги 

математикалык ѳнүгүшүндѳгү улантуучулук; 

- ар кыл курактуу топто иштѳѳ методикасынын 

ѳзгѳчѳлүктѳрү; 

- балдарга математиканы окутуунун заманбап 

билим берүү программалары. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- мектепке чейинки мекеменин программалык 

талаптарынын негизинде, балдардын курактык 

жана жекече ѳзгѳчѳлүктѳрүн эске алуу менен 

математиканы окутуу методикасынын жана 

мектепке чейинки курактагы балдарды 

математикалык ѳнүктүрүүнүн негиздерин 

практикада колдонуу; 

- балдарга математиканы окутуу жана ѳз 

алдынча ишмердигин уюштуруу үчүн 

предметтик-ѳнүктүрүүчү чѳйрѳ түзүү; 

- бала бакчада математиканы окутуу боюнча 

сабактарды уюштуруу, сабактан тышкаркы 

учурда математикага окутуу; 

- мектепке чейинки балдарга математиканы 

окутуунун заманбап технологияларын 

колдонуу; 

- мектепке чейинки балдарга математиканы 

окутуу боюнча окуу-методикалык адабияттар 

жана документация менен иштѳѳ; 

- математиканы окутуу боюнча сабактардын 

планын, перспективалуу (бир айга, кварталга) 

пландарды иштеп чыгуу 

4  
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Математикал

ык 
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Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- сүрѳт ѳнѳрү, анын түрлѳрү; 

- сүрѳттүк сабаттуулуктун негиздери; 

- Кыргызстандын, дүйнѳ элдеринин 

декоративдик-прикладдуу ѳнѳрү; 

- сүрѳт материалдарынын жана техникасынын 

ѳнүгүшү; 

- сүрѳт материалдарынын жана техникасынын 

кѳп түрдүүлүгү; 

- мектепке чейинки балдардын сүрѳт 

ишмердигинин мазмуну, түрлѳрү жана 

ѳзгѳчѳлүгү: сүрѳт, ийлеп жасоо, аппликация, 

кураштыруу; 

- балдарды сүрѳт ѳнѳрүнүн каражаттары менен 

кѳркѳм тарбиялоо; 

- балдардын сүрѳттүк чыгармачылыгын сабакта 

жана сабактан тышкары ѳнүктүрүүнүн 

методикасы; 

- мектепке чейинки балдардын ѳз алдынча 

кѳркѳм-чыгармачылык ишмердиги; 

- кѳркѳм-эстетикалык ѳнүктүрүүчү чѳйрѳ; 

- үй-бүлѳдѳгү кѳркѳм тарбия; 

- мектепке чейинки балдардын жана кенже 

мектеп курагындагы балдардын сүрѳттүк 

чыгармачылыгын ѳнүктүрүүдѳгү 

улантуучулук; 

- ар кыл курактуу топто иштѳѳ методикасынын 

ѳзгѳчѳлүгү; 

- балдардын сүрѳт чыгармачылыгын сабакта 

жана сабактан тышкары ѳнүктүрүүнүн 

заманбап билим берүү программалары. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- сүрѳт чыгармачылыгынын техникасына ээ 

болуу; 

- мектепке чейинки мекеменин программалык 

талаптарына ылайык, балдардын курактык 

жана жекече ѳзгѳчѳлүктѳрүн эске алуу менен 

сүрѳт чыгармачылыгын сабакта жана сабактан 

тышкары ѳнүктүрүүнүн методикасын 

практикада колдонуу; 

- кѳркѳм-эстетикалык ѳнүктүрүүчү чѳйрѳ 

түзүү; 

- балдарга сүрѳт ишмердигин сабакта жана 

сабактан тышкары окутуу боюнча иштерди, 

балдардын сүрѳттѳрүнүн кѳргѳзмѳсүн 

пландаштыруу жана уюштуруу; 

- балдарга сүрѳт ишмердигин окутуунун 

заманбап технологияларын колдонуу; 

- мектепке чейинки балдарды сүрѳт 

ишмердигине окутуу боюнча окуу-
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методикалык адабияттар жана 

документациялар менен иштѳѳ. 

 
Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-үйрѳнүүнүн 

натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- баланын мектепке чейинки билим берүү 

системасындагы физикалык ѳнүгүшүнүн маселелери; 

- баланын дене тарбиясынын теориясынын жалпы 

маселелери; дене тарбиянын милдеттери жана 

каражаттары; туулгандан баштап 7 жашка чейин 

баланын эрксиз кыймылдарынын ѳнүгүшү; физикалык 

кѳнүгүүлѳрдѳгү ѳз алдынчалыгын жана 

чыгармачылыгын ѳнүктүрүү; баланы кыймылдык 

кѳндүмдѳргѳ жана билгичтиктерге үйрѳтүүнүн 

негиздери; психикалык-физикалык сапаттардын 

ѳнүгүшү менен кыймылдык кѳндүмдѳрдүн 

калыптанышынын ѳз ара байланышы; 

- балдарды физикалык кѳнүгүүлѳргѳ үйрѳтүүнүн 

мазмуну жана методикасы:  гимнастика, кыймылдуу 

оюндар, спорттук оюндар, мектепке чейинки балдар 

үчүн кѳнүгүүлѳр жана элементардык туризм;  

- баланын кыймылдык ишмердигинин ар кыл түрлѳрүн 

ѳткѳрүүнүн уюштурулушу жана методикасы; 

- балдардын күн ичиндеги кыймылдык активдүүлүгүн 

уюштуруунун методикасы; 

- үй-бүлѳдѳгү дене тарбия; ата-энелер менен иштѳѳ; 

- баланын дене тарбиясы жана физикалык ѳнүктүрүү 

боюнча иштерди пландаштыруу; 

- ар түрдүү курактык топтордогу дене тарбиянын жана 

физикалык ѳнүктүрүүнүн ѳзгѳчѳлүктѳрү; 

- баланын дене тарбиясы жана денесин ѳнүктүрүү 

боюнча заманбап билим берүү программалары. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- дене тарбия жана спорт менен машыгуу; 

- мектепке чейинки мекеменин программалык 

талаптарына ылайык, балдардын курактык жана жекече 

ѳзгѳчѳлүктѳрүн эске алуу менен сабакта жана сабактан 

тышкары дене тарбиясын берүү методикасын 

практикада колдонуу; 

- балдардын физикалык ѳнүгүшү үчүн чѳйрѳ түзүү; 

- сабакта жана сабактан тышкары дене тарбия жана 

балдарды физикалык ѳнүктүрүү боюнча иштерди 

пландоо жана уюштуруу; 

- мектепке чейинки балдарды физикалык ѳнүктүрүүнүн 

заманбап технологияларын колдонуу; 

- мектепке чейинки балдардын дене тарбиясы 

боюнча окуу-методикалык адабияттар жана 

документация менен иштѳѳ. 

2  
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Дене 

тарбиясынын 

методикасы 
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ЖК – 15 
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Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-үйрѳнүүнүн 

натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- музыка кѳркѳм ѳнѳрдүн түрү катары; музыкалык 

жанрлар; музыкалык сабаттын элементтери; 

- музыкалык кептин структурасы; ырчылык 

кѳндүмдѳрдү ѳнүктүрүү; 

- балдар музыкалык адабияты; элдик музыкалык 

чыгармачылык; 

- мектепке чейинки балдарды ар кыл курактык 

этаптарда музыкалык ѳнүктүрүүнүн максаты жана 

милдеттери; 

- мектепке чейинки балдарды музыкалык 

ѳнүктүрүүнүн салттуу жана вариативдүү 

программалары; заманбап билим берүү 

программалары; 

- балдардын музыкалык ишмердигин уюштуруунун 

мазмуну, түрлѳрү жана формалары; 

- балдардын музыкалык ѳнүгүшүнүн курактык 

ѳзгѳчѳлүктѳрү; музыкалык жѳндѳмдүн 

структурасы; 

- балдарды дүйнѳлүк жана улуттук музыкалык 

маданиятка кызыктыруунун методикасы; 

- ар кыл курактуу топто балдарды музыкалык 

ѳнүктүрүү боюнча иштѳѳ методикасынын 

ѳзгѳчѳлүктѳрү. 

билүүгѳ тийиш: 

- ритмиканын балдарды музыкалык-эстетикалык 

ѳнүктүрүүдѳгү ролу; 

- музыкалык элестүүлүктүн каражаттары; 

ритмикалык кыймылдардын түрлѳрү; мектепке 

чейинки балдардын музыкалык-ритмикалык 

кѳндүмдѳрүн, таяныч-кыймылдык аппаратын 

ѳнүктүрүү. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- балдар үчүн музыкалык чыгармаларды аткаруу; 

- мектепке чейинки мекеменин программалык 

талаптарына ылайык, балдардын курактык жана 

жекече ѳзгѳчѳлүктѳрүн эске алуу менен сабакта 

жана сабактан тышкары музыкалык ѳнүктүрүү 

методикасын практикада колдонуу; 

- балдар үчүн музыкалык-эстетикалык чѳйрѳ түзүү; 

- сабакта жана сабактан тышкары балдарды 

музыкалык тарбиялоо жана ѳнүктүрүү боюнча 

иштерди пландоо жана уюштуруу; 

- мектепке чейинки балдарды музыкалык ѳнүктүрүү 

боюнча заманбап технологияларды колдонуу; 

- мектепке чейинки балдарды музыкалык 

тарбиялоо боюнча окуу-методикалык 

адабияттар жана документация менен иштѳѳ. 
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Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- кѳркѳм кол эмгек үчүн пайдаланылуучу 

материалдар; куралдар (инструменттер) жана 

аларды иштетүү үчүн жабдуулар; коопсуздук 

техникасы; кагазды, кездемени, 

жаратылыштык материалды иштетүүнүн 

техникасы; аппликациянын, кѳлѳмдүү 

жасалгаларды кураштыруунун, жумшак 

оюнчукту жасоонун, куурчак үчүн кийим 

тигүүнүн, майрамдык кийим тигүүнүн 

технологиялары; театрдын ар кандай түрлѳрү 

үчүн куурчактарды даярдоонун технологиясы, 

балдарга материалды иштетүүнүн ыкмаларын 

үйрѳтүүнүн методикасы. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- кѳркѳм кол эмгек үчүн материал менен, 

инструмент жана жабдуулар менен иштѳѳ; 

- ар түрдүү нерселерди, жасалгаларды, сувенир, 

кѳрсѳтмѳ куралдарды ж.б. жасоо; 

- мектепке чейинки мекеменин программалык 

талаптарына ылайык, балдардын курактык жана 

жекече ѳзгѳчѳлүктѳрүн эске алуу менен сабакта 

жана сабактан тышкары кѳркѳм кол эмгекке 

үйрѳтүү методикасын практикада колдонуу; 
- балдарды кѳркѳм кол эмгекке үйрѳтүү боюнча 

предметтик-ѳнүктүрүүчү чѳйрѳ түзүү; 

- сабакта жана сабактан тышкары балдарды 

кѳркѳм кол эмгекке үйрѳтүү боюнча иштерди 

пландоо жана уюштуруу; 

- балдарды кѳркѳм кол эмгекке үйрѳтүү үчүн 

заманбап технологияларды колдонуу; 

- мектепке чейинки балдарды кѳркѳм кол 

эмгекке үйрѳтүү боюнча окуу-методикалык 

адабияттар жана документация менен иштѳѳ; 

- балдардын кол эмгек иштеринин кѳргѳзмѳсүн 

уюштуруу. 
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Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- окутуунун техникалык каражаттарынын 

(ОТК) негизги түрлѳрү жана аларды 

тарбиялоо-билим берүү максатында колдонуу; 

- жарыктык проекциялардын түрлѳрү,  

- транспортер даярдоо методикасы; мектепке 

чейинки балдарга сабак уюштурууда 

транспортерду колдонуу методикасы; 

- аудио- жана видеожазуулар тарбиялоонун 

жана окутуунун каражаты катары; 

аудиовизуалдык каражаттарды мектепке 

чейинки балдарды окутуу-тарбиялоо 

процессинде колдонуунун методикасы; 

- эсептѳѳчү техниканы окутуу процессинде 

колдонуу; 

- жаңы компьютердик технологияларды окуу 

процессинде колдонуу; компьютерлерди 

мектепке чейинки курактагы балдар менен 

иштѳѳдѳ колдонуунун психологдук-педагогдук 

негиздери (ѳнүктүрүүчү, диагноздоочу, 

окутуучу); мектепке чейинки балдарды 

компьютер колдонууга үйрѳтүүнүн 

методикасы. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

 - ОКТнын ар кандай түрлѳрү менен: аудио- 

жана видеоаппаратура, проектор, компьютер 

ж.б. заманбап технологиялар менен иштѳѳ; 

- заманбап технологияларды мектепке чейинки 

балдарды окутуу жана тарбиялоо үчүн 

колдонуу; 

- коопсуздук техникасын сактоо; 

- балдардын курактык жана жекече 

ѳзгѳчѳлүктѳрүн эске алуу менен компьютерди 

колдонууга үйрѳтүү методикасын практикада 

колдонуу; 

- компьютерди колдонуу менен ѳнүктүрүүчү 

чѳйрѳ түзүү; 

- сабакта жана сабактан тышкаркы учурда 

мектепке чейинки балдарга компьютерди 

колдонууну үйрѳтүү ишин пландоо жана 

уюштуруу; 

- ОКТ боюнча окуу-методикалык адабияттар 

жана документация менен иштѳѳ 

 

 

2  

кредит 

Окутуунун 

техникалык 

каражаттарын 

колдонуунун 

методикасы 

ЖК – 1 

ЖК – 2 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 6 

ЖК – 7 

ЖК – 10 

ЖК – 11 

ЖК – 12 

ЖК – 13 

ЖК – 14 

ЖК – 15 

КК – 1-15 
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Циклдин милдеттүү бѳлүгүн окуп-

үйрѳнүүнүн натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- Кыргыз Республикасындагы мектепке 

чейинки билим берүүнү жаңыртуунун 

учурдагы тенденциялары; 

- Кыргыз Республикасынын «Мектепке 

чейинки билим берүү жана балдарга кам 

кѳрүү» мамлекеттик билим берүү стандарты 

жана башка нормативдик-инструктивдик 

документтер; 

- мектепке чейинки курактагы балдарды 

тарбиялоонун, окутуунун жана ѳнүктүрүүнүн 

вариативдүү программалары; 

- альтернативдүү мектепке чейинки билим 

берүү мекемелери; 

- мектепке чейинки билим берүүнүн чет 

ѳлкѳлүк тажрыйбасы; 

аткара билүүгѳ: 

- Кыргыз Республикасынын «Мектепке 

чейинки билим берүү жана балдарга кам 

кѳрүү» мамлекеттик билим берүү стандарты 

менен жана башка нормативдик-инструктивдик 

документтер менен иштѳѳ; 

- мектепке чейинки балдарды окутуу жана 

тарбиялоо боюнча окуу-методикалык 

адабияттар жана документация менен иштѳѳ; 

- мектепке чейинки тарбиялоо жана билим 

берүү маселелери боюнча илимий-

методикалык портфолио түзүү. 

1 

кредит 

Мектепке 

чейинки 

билим 

берүүнүн 

мазмунунун 

теориялык 

негиздери 

ЖК – 1 

ЖК – 2 

ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК – 5 

ЖК – 6 

ЖК – 7 

ЖК – 10 

ЖК – 11 

ЖК – 12 

ЖК – 13 

ЖК – 14 

ЖК – 15 

КК – 1-15 

 

АД боюнча вариативдүү бѳлүк 
ОКБМдин КНБПсы тарабынан аныкталат 

       8 

кредит 

  

Т.4.                Дене тарбия 

Милдеттүү бѳлүк 

3 кредит      

Дене тарбияны окуп-үйрѳнүүнүн 

натыйжасында студент: 

билүүгѳ тийиш: 

- дене тарбиянын адамдын жалпы маданий, 

кесиптик жана социалдык ѳнүгүүсүндѳгү ролу, 

жашоонун сергек мүнѳзүнүн негиздери. 

аткара билүүгѳ тийиш: 

- физикалык кѳнүгүүлѳрдү аткаруу; 

- дене тарбиялык ишмердикти ден соолукту 

чыңдоо үчүн колдонуу; 

- физикалык кѳнүгүүлѳрдү аткарууда 

сактоонун жана ѳзүн ѳзү сактоонун 

ыкмаларын колдонуу, коопсуздук 

техникасын кармануу.  

 

 

3 кредит Дене тарбия ЖК – 3 

ЖК – 4 

ЖК –5 

ЖК – 8 

ЖК – 11 

ЖК – 14 

КК –5 

КК -10 
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Т.5.    Педагогикалык  практика 

 
 12 

кредит 

  

 

- теориялык билимдерди тереңдетүү жана 

бекемдѳѳ, аларды практикада колдонуу; 

- педагогикалык билгичтиктерди жана 

кѳндүмдѳрдү, педагогикалык аң-сезимди жана 

кесиптик жактан маанилүү инсандык сапаттарды 

калыптандыруу жана ѳнүктүрүү; 

- кесиптик маданиятты ѳнүктүрүү; 

- чыгармачылык ой жүгүртүүнү, кесиптик 

ишмердиктин жекече стилин калыптандыруу; 

- педагогикалык ѳз алдынча билим алууга карата 

жана тынымсыз ѳзүн ѳзү ѳркүндѳтүүгѳ карата 

керектѳѳнү ѳнүктүрүү; 

- мектепке чейинки курактагы балдардын 

тарбиячысы кесибине жарамдуулугун 

диагноздоо; 

- мектепке чейинки мекемелердеги окутуу-

тарбиялоо ишинин азыркы абалын, алдыңкы 

педагогикалык тажрыйбаны үйрѳнүү. 

        2   

кредит 

   

 

6 

кредит 

 

 

         4 

 кредит 

 

1. Кесип менен 

таанышуу 

  ( 9 жума) 

 

2. Сыноо 

практикасы 

 ( 27 жума) 

 

3. Мамлекеттик 

(диплом 

алдындагы)  

практика 

   (4 жума) 

 

ЖК- 1 

ЖК- 2 

ЖК- 3 

ЖК- 4 

ЖК-5 

ЖК-6 

ЖК-7 

ЖК-10 

ЖК-11 

ЖК-12 

ЖК-13 

ЖК-14 

ЖК-15 

КК-1 - 15 

Аралык (семестрлик) аттестация 7 кредит   

Мамлекеттик (жыйынтыктоочу) аттестация 12 кредит   

КНБПнын жалпы сарпталуучу эмгек 

кѳлѳмү 

 120 

кредит 

(4320 

саат) 

  

 

VII. Кесиптик негизги билим берүү программасынын ишке ашырылышынын 

шарттарына коюлуу талаптар 

 

 7.1. Билим берүү мекемелери мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде 

орто кесиптик билимдин кесиптик негизги билим берүү программасын ѳз алдынча иштеп 

чыгышып, бекитишет, ал программа окуу планын, окуу курстарынын, 

дисциплиналарынын жумушчу программаларын жана башка студенттердин даярдык 

сапатын камсыз кылуучу материалдарды, ошондой эле окуу жана ѳндүрүштүк 

практикалардын программалары, календарлык окуу графиги жана тиешелүү билим берүү 

технологиясын ишке ашырууну камсыз кылуучу методикалык материалдар киришет. 

 Ар бир дисциплинанын окуу программасында окутуунун түпкү натыйжалары 

жалпы кесиптик негизги билим берүү программасы боюнча ѳздѳштүрүлүүчү билимдер, 

билгичтиктер жана калыптануучу компетенцияларга ылайык, так туюнтулууга тийиш. 

 Дисциплинанын жалпы сарпталуучу эмгегинин кѳлѳмү эки зачеттук бирдиктен 

(кредиттен) кем болбоого тийиш. Сарпталуучу эмгек кѳлѳмү үч зачеттук бирдиктен 

жогору болгон дисциплиналар боюнча баа коюлууга тийиш («эң жакшы», «жакшы», 

«канааттандырарлык», «канааттандырарлык эмес»). 

 КНБПны калыптандырууда билим берүү мекемеси: 

 - КНБПнын циклдеринин вариативдүү бѳлүктѳрүнѳ берилген убакыт кѳлѳмүн 

колдонууга укуктуу, бул учурда милдеттүү бѳлүктүн дисциплиналарына бѳлүнгѳн убакыт 

кѳлѳмүн чоңойтууга, же жумуш берүүчүлѳрдүн керектѳѳлѳрүнѳ жараша жаңы 

дисциплиналарды киргизүүгѳ укуктуу; 
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 - бардык дисциплиналардын жумушчу программаларында дисциплинаны 

ѳздѳштүрүүнүн натыйжаларына: компетенцияларга, алынуучу практикалык тажрыйбага, 

билимдерге жана билгичтиктерге коюлуучу талаптарды так, таамай туюнтууга милдеттүү; 

 - студенттердин натыйжалуу ѳз алдынча ишин окутуучулардын аларды 

башкаруусун ѳркүндѳтүү менен айкалышта камсыз кылууга милдеттүү; 

 - студенттердин ѳзүнүн жекече билим берүү программаларын түзүүгѳ катышуусуна 

мүмкүнчүлүк түзүүгѳ милдеттүү; 

 - социомаданий чѳйрѳнү калыптандырууга, студенттердин инсан катары ар 

тараптуу ѳнүгүшү жана коомдошуусу үчүн, ден соолугун сактоо үчүн зарыл шарттарды 

түзүүгѳ, билим берүү процессинин тарбиялык компонентин ѳнүктүрүүгѳ кѳмѳктѳшүүгѳ, 

анын ичинде студенттик ѳзүн ѳзү башкарууну ѳнүктүрүүгѳ, студенттерге коомдук 

уюмдардын, спорттук жана чыгармачыл клубдардын ишине катышууга кѳмѳктѳшүүгѳ 

милдеттүү; 

 - компетенттүүлүктүк подходду ишке ашыруу максатында, билим берүү 

процессинде сабак ѳтүүнүн активдүү жана интерактивдүү формаларын (компьютердик 

симуляция, ишкерлик жана ролдук оюндар, конкреттүү кырдаалдарды талдоо, 

психологиялык жана башка тренингдер, топтук дискуссияларды) студенттин ѳз алдынча 

иши менен айкалыштырып, студенттердин жалпы жана кесиптик компетенцияларын 

калыптандыруу жана ѳнүктүрүү үчүн колдонууга тийиш. 

 7.2. Студенттер тѳмѳнкүдѳй укуктарга жана милдеттерге ээ: 

 - ѳзүнүн жекече билим берүү траекториясын түзүүдѳ студент мурунку билим алуу 

учурундагы (анын ичинде башка билим берүү мекемелериндеги) тиешелүү 

дисциплиналарды кошумча каттатууга укуктуу, бул студенттин ал дисциплиналарды 

кайталап окуу зарылдыгынан куткарат; 

 - инсанды тарбиялоо жана ѳнүктүрүү, КНБПнын жалпы компетенцияларды 

ѳнүктүрүү бѳлүгүн ѳздѳштүрүүнүн натыйжаларына жетишүү максатында, студенттер 

студенттик ѳзүн ѳзү башкарууну ѳнүктүрүүгѳ, коомдук уюмдардын, спорттук жана 

чыгармачыл клубдардын ишине катышууга укуктуу; 

 - студенттер КНБПда каралган бардык тапшырмаларды кѳрсѳтүлгѳн мѳѳнѳттѳ 

аткарууга милдеттүү; 

 - студенттерге билим берүүнүн мазмунун, уюштурулушун жана сапатын баалоого 

мүмкүндүк берилиши керек. 

 7.3. Студенттердин окуу жүктѳмүнүн максималдуу кѳлѳмү жумасына 54 

академиялык саатты түзѳт, буга КНБПны ѳздѳштүрүү боюнча аудиториялык жана ѳз 

алдынча окуу иштеринин бардык түрлѳрү кирет. 

 7.4. Билим алуунун күндүзгү формасында аудиториялык окуу жүктѳмүнүн 

максималдуу кѳлѳмү жумасына 36 академиялык саатты түзѳт. Бул кѳлѳмгѳ дене тарбия 

боюнча милдеттүү аудиториялык сабактар кирбейт. 

 7.5. Билим алуунун сырттан окуу формасында аудиториялык окуу жүктѳмүнүн 

максималдуу кѳлѳмү жылына 160 академиялык саатты түзѳт. 

 7.6. «Дене тарбия» дисциплинасында жумасына 2 саат милдеттүү аудиториялык 

сабак каралат. 

 7.7. Практика КНБПнын милдеттүү бѳлүмү болуп саналат. Ал студенттердин 

практикага багытталган даярдыгын камсыз кылган окуу сабактарынын бир түрү болуп 

эсептелет. ОКБ КНБПны ишке ашырууда практиканын тѳмѳнкү түрлѳрү каралат: кесип 

менен таанышуу (9 жума), сыноо практикасы (27 жума) жана мамлекеттик (диплом 

алдындагы) практика (4 жума). Практиканын бардык түрлѳрү студенттердин кесиптик 

компетенцияларды ѳздѳштүрүүсү учурунда билим берүү мекемеси тарабынан ѳткѳрүлѳт 

да, же чогултулган түрдѳ бир нече этап формасында, же чачыранды түрдѳ, теориялык 

сабактар менен айкалыштырылып жүргүзүлүшү мүмкүн. Практиканын ар бир түрүнүн 

максат, милдеттери, программасы жана отчеттуулук формасы билим берүү мекемеси 

тарабынан аныкталат. Практика мектепке чейинки мекемелерде ѳткѳрүлүүгѳ тийиш. 
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Практиканын жыйынтыгы боюнча аттестация тиешелүү мекемелердин документтери 

менен тастыкталган натыйжалардын негизинде жүргүзүлѳт. 

 

ОКБ КНБПны ишке ашыруу үчүн зарыл ресурстар 

 

 7.8. ОКБ КНБПны ишке ашыруу окутулуучу дисциплинанын профилине туура 

келген жогорку билимдүү педагогикалык адистер менен камсыздалууга тийиш. ОКБ 

КНБПнын штаттык педагогикалык адистер менен камсыз кылган дисциплиналарынын 

үлүшү – 60%. Тиешелүү кесиптик сферада ишмердик тажрыйбасынын болушу милдеттүү 

шарт болуп саналат. Окутуучулар бекитилген тартипте квалификацияларын 

жогорулатууга тийиш. 

 7.9. ОКБ КНБПнын бардык дисциплиналары зарыл окуу-методикалык материалдар 

менен камсыз болууга тийиш. Окуу китептери менен камсыздалуу 50%дан кем эмес, окуу-

методикалы куралдар менен камсыздалуу 50%дан кем эмес болушу зарыл. КНБПны ишке 

ашыруу дисциплиналардын толук тизмеси боюнча түзүлгѳн маалыматтык базалардан 

жана китепканалык фондулардан ар бир студенттин пайдалануу мүмкүнчүлүгү менен 

камсыздалышы керек. Китепканалык фонду бардык циклдердин дисциплиналары боюнча, 

акыркы 10 жыл ичинде чыгарылган, негизги жана кошумча адабияттардын кагаз 

түрүндѳгү жана/же электрондук түрдѳгү басылмалары менен камсыздалууга тийиш. 

Китепканалык фондуда, окуу адабияттарынан тышкары, расмий, маалыматтык-

библиографиялык жана мезгилдик басылмалар болуусу керек. Электрондук басылмалар 

колдонулган учурда билим берүү мекемеси ар бир студентти окулуучу дисциплинанын 

кѳлѳмүнѳ жараша компьютердик класстагы жумушчу орун менен жана лицензиялуу 

программалык жабдуунун зарыл комплектиси менен камсыз кылууга тийиш. 

 7.12. ОКБ КНБПны ишке ашыруучу билим берүү мекемеси, жеке менчик 

укугундагы (мамлекеттик эмес мекемелер үчүн), оперативдик башкаруудагы жана 

чарбалык колдонууга (мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер үчүн) материалдык-

техникалык базага ээ болууга тийиш. Ал база окуу сабактарынын, лабораториялык 

иштердин жана практикалык сабактардын бардык түрлѳрүн, дисциплина боюнча, 

дисциплина аралык жана модулдук даярданууну, педагогикалык практиканы ѳткѳрүүнү 

камсыз кылууга тийиш. Материалдык-техникалык база учурдагы санитардык жана ѳрткѳ 

каршы нормаларга жооп берүүсү зарыл. 

 

Кабинеттердин, лабораториялардын жана башка жайлардын тизмеси 

 

 Кабинеттер: гуманитардык жана социалдык-экономикалык дисциплиналар 

кабинети; педагогика жана психология кабинети; мектепке чейинки тарбиялоо жана 

билим берүү кабинети, курактык физиология, анатомия жана гигиена кабинети; чет 

тилдер кабинети; кыргыз тили жана мектепке чейинки балдардын сүйлѳѳсүн ѳнүктүрүү 

методикасы кабинети; орус тили жана окутуу методикасы кабинети; математика жана 

окутуу методикасы кабинети; табияттаануу жана окутуу методикасы кабинети; музыка 

жана музыкалык тарбия кабинети; ишмердиктин ѳнүмдүү түрлѳрүнѳ үйрѳтүү методикасы 

кабинети; балдар адабияты кабинети; дене тарбиянын теориясы жана методикасы 

кабинети; ѳмүр коопсуздугу кабинети. 

 Лабораториялар: информатика жана маалыматтык-коммуникациялык 

технологиялар лабораториясы. 

 Спорттук комплекс: спорттук зал, ритмика жана хореография залы; кеңири 

профилдеги, тоскоолдуктар саптарынын элементтери бар ачык стадион. 

 Залдар: китепкана, Интернетке кошулган окуу залы, актылык зал. 
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VIII. Кесиптик негизги билим берүү программасын ѳздѳштүрүүнүн сапатын 

баалоого коюлган талаптар 

 

 8.1. ОКБ КНБПсын ѳздѳштүрүү сапатын баалоо билимдин учурдагы кѳзѳмѳлүн, 

студенттердин аралык (семестрлик) аттестациясын жана жыйынтыктоочу мамлекеттик 

аттестациясын камтууга тийиш. 

 8.2. Билимдин учурдагы кѳзѳмѳлүнүн, ар бир дисциплина боюнча аралык 

аттестациянын конкреттүү формалары жана процедуралары билим берүү мекемеси 

тарабынан ѳз алдынча иштелип чыгат. 

 8.3. Студенттердин жекече жетишкендиктеринин тиешелүү КНБПнын аралык 

талаптарына туура келерин аттестациялоо (учурдагы жана аралык аттестация) үчүн 

билимди, билгичтиктерди жана ѳздѳштүрүлгѳн компетенцияларды баалоого мүмкүндүк 

берүүчү баалоо каражаттарынын фондулары түзүлѳт. Аралык аттестация үчүн баалоо 

каражаттарынын фондулары билим берүү мекемеси тарабынан иштелип чыгып, ѳз 

алдынча бекитилет, ал эми жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация үчүн баалоо 

каражаттарынын фондулары билим берүү мекемеси тарабынан иштелип чыгып, жумуш 

берүүчүлѳр жана билим берүүнү башкаруунун ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы 

менен алдын ала макулдашуудан кийин бекитилет. 

 8.4. Студенттердин жана бүтүрүүчүлѳрдүн даярдык сапатын баалоо эки негизги 

багытта жүргүзүлѳт: дисциплиналарды ѳздѳштүрүү деңгээлин баалоо жана студенттердин 

компетенцияларын баалоо. 

 8.5. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияга киргизүүнүн зарыл шарты болуп 

теориялык материалды үйрѳнүүдѳ жана практиканы ѳтүүдѳ студенттин 

компетенцияларды ѳздѳштүргѳнүн тастыктаган документти тапшырышы эсептелет. 

 8.6. Мамлекеттик (жыйынтыктоочу) аттестация негизги предметтер боюнча 

мамлекеттик экзамендерди камтыйт: «Кыргызстандын тарыхы», «Педагогика жана 

психология», «Мектепке чейинки билим берүүнүн жана тарбиялоонун методикасы» 

(дисциплиналар аралык экзамен). 

 

 

Түзүүчүлѳр: 

 

КР Билим берүү жана илим 

министрлигинин Кесиптик 

билим берүү башкармалыгынын 

башкы адиси:         Абылкасымов Т.Т. 

 

Таштан Эрматов атындагы Бишкек 

музыкалык педагогикалык колледжинин 

ѳндүрүштүк иштеринин башчысы      Кутманалиева Д.О. 

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү 

жана илим министрлигинин лицензиялоо 

бѳлүмүнүн жетектѳѳчү адиси, 

физика-математика илимдеринин  

кандидаты, доцент        Акулова Б.Т. 
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НЕГИЗДѲѲ  

 

 Коомдун рынок экономикасына ѳтүшү эмгек рыногун жана билим берүү 

системасынын иштѳѳ шарттарын ѳзгѳрттү, аны менен бирге жалпы эле адистерди 

даярдоого, анын ичинде педагогикалык адистерди даярдоого коюлуучу талаптар да 

ѳзгѳрдү. 

 Дүйнѳнүн ѳнүккѳн ѳлкѳлѳрү Болонья процессинин негизинде кесиптик билим 

берүүнүн системасын реформалоодо. 

 Эмгек рыногунун кескин ѳзгѳрүшүнүн шартында педагогикалык адистерди 

даярдоонун компетенттүүлүктүк модели орто кесиптик билим берүү мекемелеринин 

бүтүрүүчүлѳрүн керектүү жана атаандаштыкка жѳндѳмдүү кылып жатат. Компетенттүү 

адис билимдердин, билгичтиктердин жана кѳндүмдѳрдүн белгилүү бир деңгээлине ээ 

болуу менен чектелбестен, аларды иш жүзүндѳ колдонууга жѳндѳмдүү, ѳнүккѳн 

чыгармачылык потенциалга ээ жана мобилдүү. Компетенттүүлүктүк подходду окуу 

процессине киргизүү предметтик аймактар ар кандай түрдѳгү компетенциялар менен дал 

келтирилген жаңы билим берүү стандартын иштеп чыгууну талап кылат. 

 Мектептик билим берүүнүн сапаты мугалимдердин даярдык деңгээлине кѳз 

каранды болот. Ошондуктан педагогикалык колледждерде адистердин сапаттуу 

даярдалышы мектептик билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун негизги шарттарынын 

бири болуп саналат. 

 Кыргызстанда 2010-2011-окуу жылынан баштап 1-4 класстарга Улуттук Алкактык 

Куррикулумдун негизинде даярдалган жаңы окуу планы киргизилди, предметтик 

куррикулумдар бекитилди. Аларга ылайык кесиптик билим берүүнүн алдында жаңы 

милдеттер коюлуп жатат – башталгыч класстын компетенттүү мугалимин даярдоо, 0312 – 

«Башталгыч класстарда билим берүү» адистигин даярдоо боюнча ОКБ БМСтин мазмунун, 

окуу пландарын, ар бир циклдин дисциплиналарынын тизмесин жана окулуучу 

дисциплиналардын сааттарынын санын ѳзгѳртүү, ошондой эле окуучулардын билимдик 

жетишкендиктерин баалоо системасын жаңылоо. 

 Башталгыч класстардын мугалимдерин даярдоонун мазмундук реформасы билим 

берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын жаңы муунун иштеп чыгуу аркылуу ишке 

ашууга тийиш. Ал стандарттар жаңы формациядагы мугалимдин моделин түзүүгѳ, 

башталгыч класстардын мугалимин даярдоонун жаңы стандарттарына ѳтүүнү камсыз 

кылууга мүмкүндүк берет. 

 2010-жылдан бери Кыргыз билим берүү академиясынын Кесиптик билим берүүнүн 

маселелери Борборунда педагогикалык адистиктер боюнча жогорку кесиптик билимдин 

жана орто кесиптик билимдин компетенттүүлүктүк негиздеги мамлекеттик билим берүү 

стандарттарын долбоорлоо боюнча иштер башталган. 

 Иштин жүрүшүндѳ Кыргызстандагы башталгыч класстын мугалимин даярдоонун 

азыркы абалы жана келечеги талдоого алынды, педагогикалык колледждердин 

бүтүрүүчүлѳрү жана окутуучулары үчүн, жумуш берүүчүлѳр үчүн жана жалпы билим 

берүүчү мектептердин мугалимдери үчүн башталгыч класстын мугалиминин 

компетенцияларын аныктоо боюнча анкеталар иштелип чыкты. 

 Анкетаны иштеп чыгууда биз мындай максатты алдыбызга койдук: бүтүрүүчүнүн, 

окутуучунун, мектептин мугалиминин жана жумуш берүүчүнүн кѳз карашынан туруп, 

орто билимдүү педагогдун кесиптик ишмердигинде зарыл болгон эң маанилүү 

компетенцияларды аныктоо. 

 Анкета Бишкек музыкалык-педагогикалык колледжинин, Ош педагогикалык 

колледжинин, Ж.Баласагын атындагы КМУУнын алдындагы педагогикалык колледждин, 

И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы педагогикалык колледждин бүтүрүүчүлѳрүнүн 

жана окутуучуларынын арасында, ошондой эле Бишкек, Ош шаарларынын, Ош, 

Жалалабат, Чүй жана Нарын облустарынын жалпы билим берүүчү мектептеринин 

мугалимдеринин арасында башталгыч класстын мугалиминин компетенцияларын аныктоо 
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максатында жүргүзүлдү. Бардыгы 1123 респондент сурамжыланды, алардын ичинен: 

башталгыч класстын мугалимдери – 538, жумуш берүүчүлѳр (директорлор, 

директорлордун орунбасарлары жана райондук, шаардык билим берүү бѳлүмдѳрүнүн 

кызматкерлери) – 191, педагогикалык колледждердин бүтүрүүчүлѳрү – 278, 

колледждердин 0312 – «Башталгыч класстарда окутуу» адистигинин окутуучулары – 116 

киши. Анкетанын жыйынтыктары башталгыч класстын мугалиминин кесиптик 

ишмердигиндеги ѳтѳ маанилүү, кѳбүрѳѳк маанилүү, азыраак маанилүү 

компетенцияларды аныктоого мүмкүндүк берди. 

 Педагогикалык колледждердин бүтүрүүчүлѳрүнүн жана окутуучуларынын, мектеп 

мугалимдеринин жана жумуш берүүчүлѳрдүн арасындагы анкетанын натыйжаларын, 

ошондой эле «Башталгыч класстарда окутуу» адистиги боюнча жаңы ОКБ БМСинин 

окутулуучу дисциплиналарынын мазмунун, структурасын талкуулоо максатында бир нече 

жолу жумушчу жолугушуу уюштурулуп, Тегерек стол ѳткѳрүлгѳн, анда Кыргыз билим 

берүү академиясынын кызматкерлери, республиканын пилоттук педагогикалык 

колледждеринин директорлору жана орунбасарлары, И.Арабаев атындагы КМУнун 

окутуучулары, ошондой эле орто кесиптик билим үчүн жаңы мамлекеттик стандарттарды 

иштеп чыгууга техникалык кѳмѳк кѳрсѳтүп жаткан GIZ – жаңы форманын мугалими 

программасынын ѳкүлдѳрү катышты. 

 Талкуунун жүрүшүндѳ жалпы орто билимдин базасында окутуу мѳѳнѳтүн 2 жылга 

чейин кыскартуу, негизги жалпы билимдин базасында окутуунун мѳѳнѳтүн 4 жылга чейин 

узартуу, бир катар жаңы дисциплиналарды киргизүү жана айрым дисциплиналарды 

кыскартуу сунуштары түштү. 

 Анкетанын натыйжалары 0312 – «Башталгыч класстарда окутуу» адистиги боюнча 

орто кесиптик педагогикалык билимдин мамлекеттик билим берүү стандартын, окуу 

планын жана адистештирилген окуу дисциплиналарынын программаларын түзүүдѳ 

колдонулду. 

 Экинчи муундагы ОКБ МБС структурасы, мазмуну, ѳздѳштүрүүнүн нормативдик 

мѳѳнѳттѳрү боюнча, ошондой эле КНБПнын кредиттик системага ѳтүшү менен 

айырмаланып, компетенциялардын тилинде туюнтулган билим берүүнүн натыйжаларына 

багытталган, адистин квалификациясына салыштырылуучу жана ачык мүнѳз берет. 

 Иштелип чыккан ОКБнын экинчи муундагы мамлекеттик билим берүү стандарты 

башталгыч класстын мугалимдерин даярдоого компетенттүүлүктүк негизде мазмундук 

реформа жасоого алып келет, бул билим берүүнүн жаңы стандарттарына ѳтүүгѳ, 

педагогикалык колледждердеги башталгыч класстын мугалимдерин даярдоонун сапатын 

жакшыртууга мүмкүндүк берет. 

 Экинчи муундагы ОКБнын МБСинде окуу циклдеринин милдеттүү бѳлүктѳрү 

аныкталган, алар циклдин эмгек кѳлѳмүнүн 80%ын, ал эми вариативдүү бѳлүк – 20%ын 

түзѳт. Билим берүү мекемеси түпкү натыйжага – студенттердин жана бүтүрүүчүлѳрдүн 

күтүлгѳн жана ѳлчѳнѳ турган конкреттүү жетишкендиктерине ылайыктап, 

дисциплиналардын мазмундарын ѳз алдынча аныктайт. 

 Экинчи муундагы ОКБнын МБСинде билим берүү программаларынын 

улантуучулугу, ѳмүр бою билим алууга мүмкүндүк берүүчү жана топтолгон зачеттук 

бирдиктерди кайра каттатуу системасын сунуш кылган Болонья жана Копенгаген 

процесстеринин негизги идеялары эске алынган. 


