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Окуу модулунун негизги максаттары 

 
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги сапаттуу билим берүүгѳ 
бирдей жеткиликтүүлүктү кеңейтүү, окуу жана билим берүүчү технологияларынын 
мазмунун жаңыртуу, ресурстарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатын 
койгон 2020 билим берүүнүн ѳнүгүү Стратегиясын кабыл алды. Ушуга байланыштуу, 
ошондой эле КР Ѳкмѳтүнүн 2016-жылдын, 15-ноябрындагы №590-Токтомуна, 
Республиканын мектептик билим берүү системасына предметтик стандарттарды баскычтуу 
киргизүү боюнча иш-чаралардын Планына ылайык окуу модулунун негизги максаттары 
болуп:  

- Кыргыз Республикасынын жалпы орто билимдин Мамлекеттик билим берүү 
стандартынын (мындан ары Мамлекеттик стандарт) талаптарын түшүнүүсүн 
калыптандыруу; 

- математикалык жана табигый-илимий тармактардын (8-11-класстар) жаңы 
предметтик стандарттарын республиканын мектеп билим берүү системасына 
киргизүү үчүн мугалимдерди окутуу эсептелет. 

 
 

Милдеттер: 

 

1. Катышуучуларга негизги ченемдик жѳнгѳ салуучу документ катары Мамлекеттик 
стандарты менен дыкат тааныштыруу. 

2. Мамлекеттик стандартында сунушталган негизги компетенттүүлүктѳр жана алардын 
калыптануу деңгээлдерин теориялык жана практикалык талдоо. 

3. Предметтик билим берүүчү стандарттын түзүлүшүн түшүндүрүү. 
4. Практикалык кѳнүгүүлѳр аркылуу предметтик стандарттын (жалпы максаттар жана 

милдеттер, мазмундук стандартка ылайык тилкелер, предметтик 
компетенттүүлүктѳр, компетенттүүлүктѳр, күтүлүүчү натыйжалар, күтүлүүчү 
натыйжалардын кѳрсѳткүчтѳрү, шыктандыруучу билим берүүчү чѳйрѳ) жана 
сабактын планынын ѳз ара байланышын талдоо.  

5. Практикалык кѳнүгүүлѳр аркылуу негизги түшүнүктѳрдү жана терминдерди 
бекемдѳѳ: компетенция, компетенттүүлүк, билим берүүчү натыйжалар, күтүлүүчү 
натыйжалар, кѳрсѳткүчтѳр, интеграция, шыктандыруучу билим берүүчү чѳйрѳ, 
окутуу ресурстары. 

6. Сабактарда колдонгон инсанга багытталган методдор жана ыкмаларды түшүндүрүү. 
7. Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун түрлѳрүн жана стратегияларын 

теориялык жана практикалык талдоо. 
 
 

Күтүлүүчү натыйжалар: 

 

Бул окуу модулунун курсунан ѳткѳндѳн кийин катышуучулар: 
1. Негизги ченемдик жѳнгѳ салуучу документ катары Мамлекеттик стандарт менен 

дыкат таанышышат. 
2. Мамлекеттик стандартта сунушталган негизги компетенттүүлүктѳр жана алардын 

калыптануу деңгээлдерин талдашат. 
3. Предметтик билим берүүчү стандарттын түзүлүшү менен дыкат таанышышат. 
4. Практикалык кѳнүгүүлѳр аркылуу предметтик стандарттын (жалпы максаттар жана 

милдеттер, мазмундук тилке / предметтик стандартка ылайык тилкелер, предметтик 
компетенттүүлүктѳр, компетенттүүлүктѳр, күтүлүүчү натыйжалар, күтүлүүчү 
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натыйжалардын кѳрсѳткүчтѳрү, шыктандыруучу билим берүүчү чѳйрѳ) жана 
сабактын планынын ѳз ара байланышын талдашат.  

5. Практикалык кѳнүгүүлѳр аркылуу негизги түшүнүктѳрдү жана терминдерди 
бекемдешет: компетенция, компетенттүүлүк, билим берүүчү натыйжалар, күтүлүүчү 
натыйжалар, кѳрсѳткүчтѳр, интеграция, шыктандыруучу билим берүүчү чѳйрѳ, 
окутуу ресурстары. 

6. Сабактарда колдонгон инсанга багытталган методдор жана ыкмаларды талдашат. 
7. Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун түрлѳрүн жана стратегияларын   

талдашат. 
 

 
Ресурстар: 

 

- 8-11-класстар үчүн предметтик стандарттар   
- Каттоо барактары. 
- Семинар-тренингдин катышуучулары үчүн сурамжылоолор (семинар-тренингге 

чейин жана бүткѳндѳн кийин) 
- Проекторлор, ноутбуктар, микрофон (дор). 
- Флипчарттар, маркерлер. 
- Стикерлер. 

 

Максаттуу топ: 

 

- аймактык билим берүү системасынын кызматкерлери;  
- жалпы билим берүү мектептеринин мугалимдери. 
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8-11-класстын предметтик стандарттарын окуу процессине киргизүү боюнча 

семинар-тренингдин программасы 

 
1-күн 

(Окуу курсун бирдиктүү маалыматтык жана убакыттык ченде кармоо үчүн бул 
графикти сактоо зарыл) 

Сессия Убакыт Семинар-тренингдин мазмуну (тема, сессиялар) 

 08:30 – 
09:00 Катышуучуларды каттоо 

1-сессия 

09:00 – 
10:00 

Семинар-тренингдин катышуучулары менен таанышуу 
Семинар-тренингдин иштөө режими (убакыт, суроолор -
жооптор). Семинар-тренингдин максаты жана милдеттери. 

 10:00 – 10:30 Кофе-брейк 

2-сессия 

10:30 – 
11:30 

Тема: Мамлекеттик стандарт-жалпы мектептик билим 
берүүнү жөнгө салуучу негизги ченемдик документ катары. 
Суроо-жооптор 

2.1-сессия 

11:30 – 
12:30 

Тема: Мамлекеттик стандарт. Негизги түшүнүктөр.  Негизги 
компетенттүүлүктөр жана аларды калыптандыруунун 
деңгээлдери. Суроо-жооптор  

2.2-сессия 

12:30 -
13:30 

Практикалык сессия: Мамлекеттик стандарт: негизги 
компетенттүүлүктөр жана аларды калыптандыруунун 
деңгээлдери 

 13:30 – 14:30 Түшкү тамактануу 

3-сессия 

14:30 - 
15:15 

Тема: Предметтик стандарт. Предметтик стандарттын 
түзүлүшү 

 15:15 -15:45 Кофе-брейк 

3.1-сессия 

15:45 - 
17:45 

Практикалык сессия: Предметтик стандарт жана сабактын 
планы, алардын өз ара байланышы (жалпы максаттар жана 
милдеттер, мазмундук тилке / предметтик стандартка 
тиешелүү мазмундук тилкелер)  

4-сессия 

17:45 – 
18:15 

«Чыгуу билети: 3-2-1» ыкмасын колдонуу менен жалпы 

рефлексия. 
3 жаӊы нерсени билдим, 2 нерсе кызыктуу болду, 1 суроо 
пайда болду 

 

 

2 – күн  

Сессия Убакыт Семинар-тренингдин мазмуну (тема, сессиялар) 

 

08:45 – 
09:00 Катышуучуларды каттоо  

5-сессия 

09:00 – 
09:15 Саламдашуу, кайтарым байланыш 

09:15 – 
10:15 

Тема: Предметтик компетенттүүлүктөр, компетенциялар, 
мазмундук тилкелер, күтүлүүчү натыйжалар, күтүлүүчү 
натыйжалардын көрсөткүчтөрү. Суроо-жооптор 

 10.15 – 10.45 Кофе-брейк 

5.1-сессия 

10:45 -
11:45 

Практикалык сессия: Предметтик стандарт жана сабактын 
планы, алардын өз ара байланышы (предметтик 
компетентүүлүктөр, компетенциялар, мазмундук тилкелер, 
күтүлүүчү натыйжалар, күтүлүүчү натыйжалардын 
көрсөткүчтөрү). Суроо-жооптор. 

6-сессия 

11:45 - 
12:30 

Тема: Шыктандыруучу билим берүүчү чөйрө. Билим берүүчү 
чөйрөнү түзүүнүн гендердик жана инклюзивдик аспектилери. 
Суроо-жооптор.  
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Сессия Убакыт Семинар-тренингдин мазмуну (тема, сессиялар) 

6.1-сессия 

12:30 -
13:30 

Практикалык сессия: Предметтик стандарт жана сабактын 
планы, алардын өз ара байланышы - шыктандыруучу билим 
берүүчү чөйрө 

 13:30 – 14:30 Түшкү тамактануу 

7-сессия. 

14:30 -
15:30 

Тема: Инсанга багытталган окутуу. Сабакта колдонулган 
методдор жана ыкмалар. Суроо-жооптор  

 15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

7.1-сессия 

16.00 – 
17:30 

Практикалык сессия: Инсанга багытталган окутуу. Сабакта 
колдонулган методдор жана ыкмалар   

8-сессия 

17:30 – 
18:00 

«Чыгуу билети: 3-2-1» ыкмасын колдонуу менен жалпы 

рефлексия. 
3 жаңы нерсени үйрөндүм, 2 нерсе кызыктуу болду, 1 суроо 
пайда болду 

 

 

3-күн 

Сессия Убакыт Семинар-тренингдин мазмуну (тема, сессиялар) 

 

08:30 – 
09:00 Катышуучуларды каттоо 

9-сессия 

09:00 – 
09:15 Саламдашуу, кайтарым байланыш 

09:15 – 
10:15 

Тема: Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги 
стратегиялары. Суроо-жооптор  

 10:15 – 10:45 Кофе-брейк 
9-сессия 

(уландысы) 

10:45 -
11:15 

Тема: Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги 
стратегиялары. Суроо-жооптор  

9.1-сессия 

11:15 – 
13:30 

Практикалык сессия: Баалоонун негизги түрлѳрү (алдын ала, 
калыптандыруучу, жыйынтыктоочу).  

 13:30 – 14:30 Түшкү тамактануу 

9.2-сессия 

14:30 -
16:00 

Практикалык сессия: Баалоонун негизги түрлөрү (уландысы): 
жыйынтыктоочу баалоо. 

 16:00 - 16:30 Кофе-брейк 

9.3-сессия 

16:30 – 
17:15 

Практикалык сессия: Баалоонун негизги стратегиялары 
(баалоо планы) 

10-сессия. 

17:15 – 
17:45 

«Чыгуу билети: 3-2-1» ыкмасын колдонуу менен жалпы 

рефлексия. 
3 жаңы нерсени үйрөндүм, 2 нерсе кызыктуу болду, 1 суроо 
пайда болду  

  Семинарды жыйынтыктоо жана сертификаттарды тапшыруу 
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1-күн. 
 
1-сессия: Семинар-тренингдин иштөө режими. Максаты жана милдеттери 
 
1-сессия 09:00-

10:00 
Семинар-тренингдин катышуучулары менен таанышуу 
Семинар-тренингдин иштөө режими (убактысы, суроолор, 
жооптор), максат жана милдеттери 

 
Сессиянын узактыгы: 60 мүнѳт 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

• бири-бири менен таанышышат; 
• семинардын максаты, милдеттери жана семинардын сессиялары менен 

таанышышат. 
 
1-кадам. (30 мүнөт) 
Тренер өзүн тааныштырат, андан соң топтогу катышуучулардын ар бирин 
тааныштырууну суранат. 

• өздөрүн тааныштырышат (өздөрү жөнүндө: кайда, кайсы предметтен берерин 
айтып өтүшөт); 

• катышуучулар жупта баарлашып, семинардын жүрүшүндө эмнени күтүп 
жаткандыгы боюнча айтып беришет. 

2-кадам. (15 мүнөт) 
Тренер семинар-тренингдин максаты, милдеттери жана семинардын негизги темалары 
менен тааныштырат (түшүндүрөт\баяндайт). 
(№1-презентация. 3-4-слайддар) 
3-кадам. (15 мүнөт) 
Тренер катышуучуларга окутуучу семинардын жүрүшү, материалдары, максаттары 
боюнча суроо берүүнү улантат. 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Семинар-тренингдин өтүшү башынан баштап 
позитивдүү тондо болушу өтө зарыл экенин, катышуучулар тараптан дагы жаңы 
муундун стандарты менен тааныштырууда жана аны ишке ашырууда жардам 
керектигин тренер белгилеп айтуусу зарыл. 
Сессия үчүн керектүү ресурстар: №1-презентация 

 
 
 
2-сессия: Мамлекеттик стандарт–жалпы мектептик билим берүүнү жөнгө салуучу 
негизги ченемдик укуктук документ катары 
 
2-сессия  10:30- 

11:30 
Тема: Мамлекеттик стандарт–жалпы мектептик билим берүүнү 
жөнгө салуучу негизги ченемдик-укуктук документ катары 
Суроолор, жооптор 

 
Сессиянын узактыгы: 60 мүнѳт. 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

• билим берүү системасындагы Мамлекеттик стандарттын ролун түшүнүшөт; 



  

10 

• Кыргызстанда билим берүү системасынын максатына жетүү үчүн Мамлекеттик жана 
предметтик стандарттарды пайдаланууга карата кээ бир далилдерди талдашат. 

 
1-кадам. (20 мүнөт) 
Тренер катышуучуларды жуптарга бөлүп, билим берүүдө стандарттарды пайдалануунун 
максаттары тууралуу сүйлөшүүгө тапшырма берет. Ар бир жуп билим берүү 
системасында стандарттарды пайдаланууну колдоого үч далилди сунуштоосу керек. 
(№1-презентация. 6-слайд) 
2-кадам. (20 мүнөт)  
Тренер жуптардын далилдерин айтууну сунуштайт. 3-4 презентациядан кийин тренер 
топтун бардыгын бул далилдерди талкуулоону сунуштайт-эмне менен макул жана 
кандай кошумчаларды киргизе алышат?   
3-кадам. (10 мүнөт) 
Тренер «КР жалпы орто билимдин Мамлекеттик билим берүү стандартынын» түзүлүшү 
жөнүндө презентацияны көрсөтөт.  
(№1-презентация. 2-10-слайддар)  
4-кадам. (10 мүнөт) 
Тренер жалпы топту презентация боюнча жыйынтыктарды чыгарууну суранат: 
презентация алардын ойлорун кошумчаладыбы же алар менен карама-каршы келдиби?  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Жупта иштеген катышуучулар биринчи 
дискуссияларда активдүү катышуусу маанилүү, себеби мына ушинтип алар 
өзүлөрүнүн стандарт жөнүндө биринчи билимдерин активдештиришет. Экинчи 
баскычта тренердин катышуучуларды предмет үстүндө тереңирээк ой 
жүгүртүүсүнө алып келген суроо берүү менен дискуссияны колдоосу маанилүү. Мындай 
суроолор катышуучулар өзүлөрүнүн далилдерин мисалдар менен бекемдөөсүнөн, 
каршылаш далилдер жөнүндө ойлонушунан турат. Ошол эле учурда тренер 
катышуучулардын активдүү катыша алуу стимулун алып таштабашы керектиги 
маанилүү. Тренер аларды активдүү тартышы керек жана алар айткан кызыктуу жана 
маанилүү ойлорду көрсөтүү менен позитивдүү пикирлерди сунушташы керек.  
Сессия үчүн керектүү ресурстар: №1-презентация  

 
 
 
2.1-сессия. Мамлекеттик стандарт. Негизги түшүнүктөр. Негизги компетенттүүлүктөр 
жана аларды калыптандыруу деңгээлдери 
 
Сессия 2.1. 11:30-

12:30 
Тема: Мамлекеттик стандарт. Негизги түшүнүктөр. Негизги 
компетенттүүлүктөр жана аларды калыптандыруу деңгээлдери. 
Суроолор, жооптор 

 
Сессиянын узактыгы: 60 мүнѳт 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

• стандарттын негизги концепциясы менен таанышышат; 
• негизги компетенттүүлүктөрдүн зарылдыгын жана алардын деңгээлдеринин 

калыптанышын түшүнүшөт.  
 
1-кадам. (10 мүнөт) 



  

11 

10 мүнөттүн ичинде ар бир катышуучу Мамлекеттик стандарттагы негизги 
компетенттүүлүктөр жөнүндө жооп алгысы келген 2 суроону Жумушчу баракка жазышат. 
№1 - жумушчу барак (2.1-тиркеме) 
2-кадам. (20 мүнөт) 
Тренер «КР жалпы орто билимдин Мамлекеттик билим берүү стандартынын» түзүлүшү 
жөнүндө презентацияны көрсөтөт, талкуулоо ѳткѳрѳт.  
(№1-презентация, 11-14-слайддар) 
3-кадам. (30 мүнөт) 
Катышуучулар 4-5 адамдан турган топторго бөлүнүшөт. Алар өздөрүнүн суроолорун 
талкуулашат, жоопторун 1-кадамда жазган суроолордун жанына жазышат. Алар 
тренердин презентациясынан кийин кошумча суроолорду кошсо болот. Бул процесстин 
аягында алар тараптан стандартты киргизүүдө катышуучулар үчүн эң башкы суроо деп 
эсептеген бир суроо жөнүндө сүйлөшүп алышы керек. Мына ушул суроо жана жооп 
боюнча алар презентация даярдашы керек. 
№1-жумушчу барак (2.1-тиркеме)  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Мугалимдер өздөрүнүн суроолору боюнча өз алдынча 
иштөөсү үчүн 1-кадамда түрткү берүү маанилүү. Алар өздөрүнүн суроолорун 
топтордогу кесиптештер менен талкуулашына сиз тоскоол болушуӊуз керек. Бул 
жазуулар кийинки көнүгүүдө пайдалана турарын жана ошондуктан бул тапшырмага 
абдан жакшы көӊүл буруу маанилүү экендигин аларга түшүндүрүү керек.  
Сессия үчүн керектүү ресурстар: №1-презентация, №1-жумушчу барак (2.1-тиркеме) 

 
 
 
2.2-сессия: Мамлекеттик стандарт: негизги компетенттүүлүктөр жана аларды 
калыптандыруунун деңгээлдери 
 
2.2-сессия 12:30-

13:30 
Практикалык сессия: Мамлекеттик стандарт: негизги 
компетенттүүлүктөр жана аларды калыптандыруунун 
деңгээлдери. 

 
Сессиянын узактыгы: 60 мүнѳт 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

• негизги компетенттүүлүктөр жөнүндө өздөрүнүн билимдерин кеӊейте алышат жана 
баалай алышат. 

 
1-кадам. (15 мүнөт) 
Ар бир топтон бир адам сүйлөшүлгөн негизги компетенттүүлүк жөнүндө маанилүү 
суроону, ошондой эле алар даярдалган жоопту сунуштайт. Ар бир катышуучунун чыгып 
сүйлөөсү 3-4 мүнөттөн ашык болбошу керек. Презентация убагында эмне үчүн ушул 
суроону тандап алышканын түшүндүрүп бериши зарыл. Аны эмне маанилүү кылат?  
2-кадам. (10 мүнөт) 
Бардык топтордун презентациялары аяктагандан соң, тренер катышуучуларды бири- 
бирине оң сунуштарын айтышын сунуштайт. Оӊ сунуштарда алар катышуучулардын 
презентацияларындагы баалуу пикирлерге багыт алышы керек. Ал топтун бардыгына 
талкуулоого өзүнүн салымын кошууга мүмкүнчүлүк берет.  
3-кадам. (15 мүнөт) 
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Катышуучулар экиден болуп жуптарга бөлүнүшөт. Алар негизги компетенттүүлүктү 
тандашып жана өзүнүн практикасында ушул компетенттүүлүктү кантип 
калыптандырганынын мисалын келтирип, окуучулардын аракеттери жана мугалимдин 
ролу кандай болушу керектигин түшүндүрүп бериши зарыл. Ошондой эле негизги 
компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүүдө кандай кыйынчылыктарга туш келгенин айтып жана 
ал кыйынчылыктардан чыгуудагы кээ бир ыкмалар менен ой бөлүшүүсү керек.  
№2-жумушчу барак. (2.2-тиркеме).  
4-кадам. (15 мүнөт) 
Жуптар негизги компененттүүлүктөрдүн өнүгүүсү боюнча өзүнүн мисалдарын 
келтиришет. Презентациянын аягында түшүндүрүү максатта тренер 2-3 суроо берүүгө 
уруксат берет.  
5-кадам. (5 мүнөт) 
Тренер топтордун иштери боюнча кайтарым байланыш берет. Кайтарым байланыш 
берүүдө тренер презентация учурунда сунушталган негизги компетенттүүлүктөр жөнүндө 
маалымат топтордогу талкуу аркылуу кошумчаланганын, ошондой эле предметтик 
стандартты киргизүү процессинде кандай маанилүү суроолор көтөрүлѳрүн жана кандай 
кошумча иштер талап кылынарын түшүндүрѳт. 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: 2-кадамда тренер төмөнкүлөргѳ кѳңүл бурушу 
маанилүү: 

• катышуучулар бири-бирине терс сын-пикирлерди беришпейт; 
• катышуучулар тренер алардын суроолоруна  «туура» жоопту бериши керек 

деп ойлошпойт. 
4-кадамда тренер угуучуларды катышкандары үчүн макташы абдан маанилүү. Алар 
жаңы стандарттар тармагында өздүк эрудициясынын өнүгүүсүнө жооптуу 
болушарына жана алар тренинг аяктаганда дагы анын үстүнөн иштөө улантыла 
тургандыгына ачык түшүнүү керек.  
Сессия үчүн керектүү ресурстар: №2-жумушчу барак (2.2-тиркеме).  

 
 
 
3-сессия: Предметтик стандарт. Предметтик стандарттын түзүлүшү. 
 
3-сессия. 14:30 -

15:15 
Тема: Предметтик стандарт. Предметтик стандарттын 
түзүлүшү. 

 
Сессиянын узактыгы: 45 мүнѳт 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

• предметтик стандарттардын негизги компоненттерин аныкташат; 
• компоненттердин ортосундагы байланыштарды талкуулашат. 

 
1-кадам. (20 мүнөт) 
Тренер катышуучуларды 4-5 адамдан турган топторго бөлүнүшүн суранат. Бул 
топтордо алар автомобилди башкарууну окутуу боюнча кичи билим берүүчү стандартты 
түзүүнүн үстүнөн иштөөсү керек. Нускамалар жумушчу баракта жазылган.  
№3-жумушчу барак (3-тиркеме).  
2-кадам. (15 мүнөт) 
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Командалар өздөрүнүн стандарттарын сунушташат. Алар максаттардын, 
компетенттүүлүктөрдүн, күтүлүүчү натыйжалардын, мазмундук тилкелердин жана 
көрсөткүчтөрдүн ортосундагы байланыштарды талкуулашат. 
3-кадам. (10 мүнөт) 
Тренер командалардын презентацияларына кайтарым байланыш берет. Ал 
угуучулардын ишинин негизинде жаткан логикалык схемаларды жалпы түрүндө 
көрсөтөт жана угуучулар иштеп чыккан «стандарттардын» компоненттерине жакшы баа 
берет. 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Тренер стандарттарды иштеп чыгуу милдетин 
жакшы билүүсү жана топтордун көз караштарын өнүктүрүүгө багыттоо үчүн даяр 
болушу маанилүү. Катышуучулар стандарттардын түзүлүштүк элементтери 
эмнеси менен айырмаланарын түшүнүшү керек. Тренер катышуучуларды колдоп, 
стандартты иштеп чыгуу үчүн айдоочу болууга зарылчылык жок, бул болгону гана 
көнүгүү, анда эч бир туура жооп жок экендигин түшүндүрүшү зарыл.  
Сессия үчүн керектүү ресурстар: №3-жумушчу барак (3-тиркеме). 

 
 
 
3.1-сессия: Предметтик стандарт жана сабактын планы, алардын өз ара байланышы 
(жалпы максаттар жана милдеттер, предметтик стандарттарга ылайык мазмундук 
тилке\тилкемелер) 
 
3.1-сессия 15:45-17:45 Практикалык сессия: Предметтик стандарт жана 

сабактын планы, алардын өз ара байланышы (жалпы 
максаттар жана милдеттер, предметтик стандарттарга 
ылайык мазмундук тилке \тилкемелер) 

 
Сессиянын узактыгы: 2 саат 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

• сабакты пландаштыруу үчүн стандарттардын негиздерин пайдаланууну 
үйрөнүшөт. 

•  
1-кадам. (20 мүнөт) 
Катышуучулар экиден иштешет. Алар алгач стандартты окуп чыгышы керек. Андан соң 
алар өзүлөрүнүн учурдагы практикасына таянып, тѳмѳнкү суроолорго жооп берүү менен, 
стандарттагы үч негизги өзгөчөлүктөрдү аныкташып, макулдашышат:  

• Стандарттын кайсы элементи айырмаланып турат? 
• Компетенттүүлүктөрдө ушул айырмачылыктар көппү?  
• Мазмунунда айырмачылыктар барбы?  
• Бүгүнкү окутуу процессинде алар жетишүүгө умтулган күтүлүүчү натыйжалар 

канчалык айырмаланышат? 
№4-жумушчу барак (3.1-тиркеме) 
2-кадам. (20 мүнөт) 
Жуптар өздөрү аныктаган айырмачылыктарды тааныштырышат. 
3-кадам. (20 мүнөт) 
Тренер предметтик стандарттар жөнүндө, максаттар, компетенттүүлүктөр, мазмундук 
тилкелер, натыйжалар жана көрсөткүчтөр кантип бири-бири менен байланышканы 
тууралуу презентация жасайт. 
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(№1-презентация. 16-19-слайддар). 
4-кадам. (30 мүнөт) 
Катышуучулар 4-5 кишиден турган топторго бөлүнүшөт. Тренер тапшырманы 
түшүндүрөт: ушул предметтик стандарттын негизинде сабактын планын иштеп чыгып, 
флипчарттарда жазышы керек. 
№5-жумушчу барак (3.1-тиркеме) 
5-кадам. (30 мүнөт) 
Флипчарттар дубалдарда илинет. Катышуучулар сабактардын пландарынын 
галереялары аркылуу аралап, сабактын планы кандай түзүлгөндүгүн түшүнүүгө аракет 
кылышат. Тренер дагы галерея боюнча аралап, ар бир топко өзүнүн сунуштарын жана 
ойлорун айтат.  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Буга чейинки сессиядагылардай эле катышуучулар 
өзүлөрүнүн тапшырмаларынын аткаруусуна өзгөчө көңүл бурушу маанилүү. Бирок, 
жуптар 2-кадамда алар алган жыйынтыктарды көрсөтүүгө өтө көп убакытты бөлүп 
коюшат. Бул учурда тренер колдоно турган эки жол бар: маалыматты кыска берүүсү 
үчүн катышуучуларды токтотуу жана эгерде убакыт аз болсо, ар бир жуптун 
презентациясын угууга аракет кылбоо. Жөн гана кийинки тапшырманы аткаруу үчүн 
алдыга жылуу керек. 
Тренер 5-кадамда катышуучулар сабактын планына тиешелүү суроолорду беришине 
түрткү берүүсү зарыл. Галерея боюнча өткөн учурда алар тема боюнча мазмундуу 
суроолорду бериши керек: а) ушул сабактын планын ишке ашырууда кандай 
кыйынчылыктар болушу мүмкүн? б) бул сабак дагы ийгиликтүү болушу үчүн мугалимге 
кандай ресурстар талап кылынышы мүмкүн?  
Сессия үчүн керектүү ресурстар: №4-жумушчу барак, №5-жумушчу барак (3.1-
тиркеме), №1-презентация, флипчарттар, маркерлер. 

 
 
 
4-сессия: Жалпы рефлексия 
 
4-сессия  17:45-

18:15 
«3-2-1-чыгуу билети» ыкмасын пайдалануу менен жалпы 
рефлексия 
3 жаңы нерсе билдим, 2 нерсе кызыктуу болду, 1 суроо калды. 

 
Сессиянын узактыгы: 30 мүнѳт 
Сессиянын максаты: Биринчи күндү талдоо.  
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

• суроолорду берүү, жаңы билимдерди жана өзүнүн түшүнүүсүндө кыйынчылыктарды 
аныктоо аркылуу биринчи күндө эмнеге үйрөнүшкөнү боюнча өз ойлорун айта 
алышат. 

 
1-кадам. (20 мүнөт) 
«3-2-1-чыгуу билети» ыкмасын пайдалануу менен жалпы рефлексия 
Тренер 3-2-1 чыгуу билетин түшүндүрөт. Бул учурда ал мындай болушу мүмкүн: 
3 жаңы нерсе (стандарттар жөнүндө).   
2 нерсе кызыктуу болгон. 
1 суроо-кийинки күнү жообун билгиси келген. 
№6-жумушчу барак (4-тиркеме). 
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2-кадам. (10 мүнөт) 
Тренер топторго кайтарым байланыш берет.  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Тренер бардык «чыгуу билеттерди» чогултуп алып, 
көңүл буруп окуп, кийинки күнгө даярданып, катышуучулар берген суроолордун 
негизинде кантип кийинки сессияларды куруу керектиги жөнүндө ойлонушу зарыл.  
Сессия үчүн керектүү ресурстар: №6-жумушчу барак (4-тиркеме) 
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2-күн.  
 
5-сессия: Предметтик компетенттүүлүктөр, компетенциялар, мазмундук тилкелер, 
күтүлүүчү натыйжалар, күтүлүүчү натыйжалардын көрсөткүчтөрү  
 

5-сессия. 09:00 – 
09:15 

Саламдашуу, кайтарым байланыш. 
Тренер төмөнкү суроолорду берет: 

• Мурунку сессияда эмне эң кызыктуу болду? 
• Кайсы көйгөй боюнча кошумча маалымат алгыңар келет? 
• Тренер угуучулардын пикирлерин угат, жалпылайт жана 

окуучуга багытталган окутуу чѳйрѳсүн түзүү максатында 
мурунку күндөгү талкууланган суроолордун маанисин 
белгилейт. 

• Тренер мурунку күндүн суроолоруна жооп берет.  
09:15 –
10:15 

Тема: Предметтик компетенттүүлүктөр, компетенциялар, 
мазмундук тилкелер, күтүлүүчү натыйжалар, күтүлүүчү 
натыйжалардын көрсөткүчтөрү. 
Суроолор, жооптор. 

 
Сессиянын узактыгы: 60 мүнѳт. 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

- «Химия» предмети боюнча компетенттүүлүктөр, предметтик компетенттүүлүктөр 
(негизги компетенттүүлүктөр менен байланышы) алардын өнүгүү деңгээли жөнүндө 
түшүнүк алышат;  

- стандарттан сабакка максат коюунун негизги кадамдарын жана анын артыкчылыгын 
сүрөттөшөт; 

- сабактын максатын (күтүлүүчү натыйжаларын) жана күтүлүүчү натыйжалардын 
көрсөткүчтөрүн биология боюнча предметтик стандарттын жардамы менен 
аныкташат.  

 
1-кадам. (3 мүнѳт) 
Тренер бул сессиянын максаттарын, милдеттерин жана күтүлүүчү натыйжаларын 
презентациялайт.  
№ 2-презентация (2-күн).  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Максаттарды жана күтүлүүчү натыйжаларды 
бардыгы түшүнгѳнүн текшергиле. «Химия» боюнча предметтик стандарттан 
предметтик компетенттүүлүктөр, күтүлүүчү натыйжалар жөнүндө суроолорду 
жазуусун угуучулардан сурангыла.  
2-кадам. (20 мүнѳт) 
Тренер «Химия» предметтик стандартынын түзүлүшү: компетенттүүлүктөр, 
компетенциялар, мазмундук тилкелер, күтүлүүчү натыйжалар, күтүлүүчү натыйжалардын 
көрсөткүчтөрү» презентациясын көрсөтүп, баяндайт:  
(№ 2-презентация (2-күн). 5-14- слайддар) 
2a-кадам. (10 мүнѳт) 
Катышуучулар 4-5 тен топторго биригишет жана өздөрүнүн суроолорун (1-кадам) 
талкуулашып, алардын жанына жоопторун жазышат. Алар тренердин презентациясынан 
кийин дагы пайда болгон кошумча суроолорго жооп жазышат. Ар бир топ предметтик 
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стандарттарды киргизүүдө мугалим үчүн эң маанилүү (алардын оюу боюнча) суроону 
белгилешет. Топтор суроо-жооп презентациясын даярдашат. 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Бул пленардык сессия болсо дагы, аны интерактивдүү 
кылганга болушунча аракет кылгыла (мисалы, 2а-кадамын карагыла).  
3-кадам. (20 мүнѳт)  
Тренер катышуучуларды ошол эле топтордо калышын ѳтүнѳт жана тѳмѳнкү 
практикалык тапшырманы сунуштайт: «Химия» предметтик стандарты боюнча сабактын 
максатын жана милдеттерин, мазмундук тилкесин аныктагыла. Бул жумуш үчүн топтор 
төмөнкү учурларды талкуулашат: 

1. предметтик стандарттан максаттар жана милдеттер менен таанышкыла; 
2. тандап алынган сабактын максатын жана милдеттерин койгула; 
3. сабактын темасы боюнча мазмундук тилкени аныктагыла.  

Тренер иштин жүрүшүндѳ жардам бериш үчүн ар бир топко барат, топтордун 
презентацияларын флипчартта даярдоону жана баяндоону суранат.  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Ар бир топко белгилүү убакыт (4 мүнѳт) берилет. 
Ошондой эле тренер катышуучуларды кунт коюп угууну жана иштерин баяндоодо ар 
кандай пикирлерди айтууну суранат, кээ бир суроолорго тактоо киргизүү үчүн 
кошумча суроолорду берет: 

1. Эмне үчүн бул тилкени тандап алдыңар? 
2. Сиз тандаган тапшырманы аткарууга жардам берүү үчүн сизде кандай билим 

жана тажрыйба бар экендигин аныктагыла? 
3. Кырдаалга жараша кѳйгѳйдү чечүү үчүн кандай кадамдарды жасоо керек жана ар 

бир баскычта кандай тапшырмаларды аткаруу керек?  
4-кадам. (5-7 мүнѳт)  
Тренер топторго кайтарым байланыш, жоопторду берет. Терең талдоо боюнча 
кайтарым байланыш бериш үчүн тренер керек болгон учурда айтылган пикирлерди 
пайдаланат.  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: 
1. Катышуучуларга презентация убагында аныкталган кадамдарды эске алуусун 

түшүндүргүлѳ. Кѳйгѳйлѳрдү аныктоо эки суроого тең (мисалы, кѳйгѳйлѳрдү чечүү 
үчүн тоскоолдуктарга) ошондой эле баскычтарга (мисалы, эгер кѳйгѳй 
чечилбесе, эмне болушу мүмкүн) кошумчаланышы мүмкүн. 

2. Кѳйгѳйлѳрдү чечүүнүн баскычтарын жалпы формулировкалабай (мисалы, мугалим 
/окуучулар бул нерсеге жоопкерчиликтүү) конкреттүү аракеттер жана 
милдеттер түрүндѳ кѳрсѳтүү маанилүү.  

Сессия үчүн керектүү ресурстар: № 2-презентация, проектор, «Химия» боюнча 
предметтик стандарттар (8-11-класстар), флипчарттар, A4 кагазы; маркерлер, 
калемдер. 

 
 
 
5.1-сессия: «Химия» боюнча предметтик стандарт жана сабактын планы, алардын өз 
ара байланышы–предметтик компетенттүүлүктөр, күтүлүүчү натыйжалар, күтүлүүчү 
натыйжалардын кѳрсѳткүчтѳрү 

5.1-сессия 10:45 – 
11:45 

Практикалык сессия: «Химия» боюнча предметтик стандарт 
жана сабактын планы, алардын өз ара байланышы – 
предметтик компетенттүүлүктөр, күтүлүүчү натыйжалар, 
күтүлүүчү натыйжалардын кѳрсѳткүчтѳрү. 
Суроолор, жооптор  
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Сессиянын узактыгы: 60 мүнѳт. 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

• сабакты пландаштыруу үчүн «Химия» боюнча предметтик стандартын 
пайдалануунун негиздери тууралуу билишет; 

• сабактын максатын жана милдеттерин аныкташат;  
• максатка жетүү үчүн керектүү иш-аракеттерди жана стандартка ылайык күтүлүүчү 

натыйжаларды жана көрсөткүчтөрдү (1, 2) көрсөтүшөт.  
 

1-кадам. (5 мүнѳт)  
Тренер № 2-презентациянын 2-6- слайддарын көрсөтөт. 
Максаты: 
• «Химия» боюнча предметтик стандартка ылайык, сабактын максат жана милдеттерин, 

предметтик компетенттүүлүктөрдү, компетенцияларды, күтүлүүчү натыйжаларды, 
күтүлүүчү натыйжалардын көрсөткүчтөрүн камтыган 8-11-класстар үчүн химия 
сабагынын планын түзүү. 

Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Мини-сабакты пландаштыруу-катышуучулар үчүн 
чакыруу, алардын көпчүлүгү конструктивдик окутууда тажрыйбасы жок болушу 
мүмкүн. Ошондуктан, тренер кээ бир кадамдарга көңүл буруп, так нускамаларды 
бериши керек. 
2-кадам. (20 мүнѳт) 
Тренер катышуучуларды 3 топко бөлүнүшүн суранат (күз, кыш, жаз). Топтор уюшулгандан 
кийин, тренер аларга төмөнкү нускамаларды берет: 

• ар бир топ химия боюнча сабактын темасын тандашы керек (өзүнүн тобуна 
ылайык - мисалы, күз тобу үч айда: сентябрь, октябрь, ноябрда өтүлө турган 
теманы тандайт ж.у.с.); 

• иш-чараны пландаштыруу жана максатын аныктоо, ага жетишүү үчүн керектүү, 
предметтик компетенттүүлүктөрдү, компетенцияларды, күтүлүүчү натыйжаларды, 
күтүлүүчү натыйжалардын көрсөткүчтөрүн (стандарттарга ылайык) аныктоо үчүн 
«Химия» боюнча предметтик стандарт менен иштеш керек; 

• ар бир топ презентация даярдап, иштин жыйынтыгын тааныштырууга алып 
баруучуну тандашы керек. 

Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Тренер иштин жүрүшүн байкап, кээ бир кадамдарга көңүл 
бурат, сунуштарын берет:  

1. сабакты пландаштырганда, ал окуучуларыңардын билимдеринин, көндүмдөрүнүн, 
жөндөмдүүлүктөрүнүн, компетенцияларынын өнүгүүсүнѳ багытталганына көңүл 
бургула; 

2. сабакты конкреттүү максатка жетишүү үчүн пландаштыргыла; 
3. мазмундук тилкелерди аныктагыла; 
4. күтүлүүчү натыйжаларды жана көрсөткүчтөрдү (1,2) кѳрсѳткүлѳ; 
5. ишмердүүлүк (максатка жетишүү үчүн кандай иш-аракеттер сунушталынат); 
6. убакыт менен ресурстарды көрсөткүлө. 

3-кадам. (30 мүнѳт) 
Убакыт өткөн соң топтор өздөрүнүн презентацияларын сунушташат. Презентациялар 
төмөнкү схема боюнча жүргүзүлөт: топтон тандалган алып баруучу ишти 
презентациялайт, башка топ (кийинки) кайтарым байланыш берет. Презентация үчүн 
топторго 4 мүнѳт, ал эми кайтарым байланышка 2 мүнѳт берилет. Тренер топторду бири - 



  

19 

бирин кунт коюп угууну жана аудиторияга башка топтор карабаган көйгөйлөрдү 
көрсөтүүнү суранат.  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Тренер катышуучулардын тажрыйбасы жоктугун эске алуу 
менен, кээ бир кадамдарга көңүл буруп, топторго жардам берет: бир жагынан, окуу 
процессинин бардык керектүү баскычтары жана көрсөтүлгөн иш-чаралар окутуунун 
максатына жетүү үчүн мини-сабакты пландаштыруу баскычында; экинчи жагынан, тренер 
мини-сабакты баалашы керек жана андан кийин натыйжалуу жана позитивдүү пикирлерин 
айтып, каталарды аныкташы керек.  
4-кадам. (5 мүнѳт)  
Тренердин резюмеси.Тренер топтордун презентацияларына кыскача пикир айтат 
(резюме), катышуучулардын көңүлүн сунуштардын пунктарына бурат.  
Сессия үчүн керектүү ресурстар: № 2-презентация, проектор, «Химия» боюнча 
предметтик стандарттар (8-11-класстар), маркерлер, флипчарттар, жумушчу барактар, A4 
кагазы; стикерлер, калемдер. 

 
 
 
6-сессия: Шыктандыруучу билим берүүчү чөйрө. Билим берүүчү чөйрөнү түзүүнүн 
гендердик жана инклюзивдик аспектилери 
 

6-сессия. 11:45 -
12:30 

Тема: Шыктандыруучу билим берүүчү чөйрө. Билим берүүчү 
чөйрөнү түзүүнүн гендердик жана инклюзивдик аспектилери 
Суроолор, жооптор. 

 
Сессиянын узактыгы: 45 мүнѳт. 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

• шыктандыруучу билим берүүчү чөйрөнүн компоненттери жөнүндө билишет; 
• билим берүүчү чөйрөнү түзүүнүн гендердик жана инклюзивдик аспектилеринин 

маанилүүлүгүн талкуулашат. 
 
1-кадам. (5 мүнѳт) 
Тренер «Шыктандыруучу билим берүүчү чөйрө» боюнча жалпы маалымат берет.  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Презентациядан кийин талкуулоону өткөргүлө. 
Катышуучулар өздөрүнүн ой-пикирлерин айтуусу зарыл.  
2-кадам. (10 мүнѳт)  
Тренер алдын ала дубалдын ар бурчуна шыктандыруучу билим берүүчү чөйрөсүнүн 
өзүнчө компоненттери жазылган флипчарттарды даярдап илип коет: 

• Ыңгайлуу / жагымдуу физикалык чөйрө. 
• Коопсуз, психологиялык чөйрө. 
• Жакшы уюштурулган академиялык чөйрө. 
• Билим берүү чөйрөнү түзүүнүн гендердик жана инклюзивдик аспектилери. 

Катышуучулар 4 топко биригишет жана үч сүйлөм колдонуу менен, өздөрүнүн чөйрөсүн 
сүрөттөшөт.  
3-кадам. (10 мүнѳт) 
Тренер «Шыктандыруучу билим берүүчү чөйрө» презентациясын кѳрсѳтѳт (№ 2 - 
презентация. 6-сессия, 1-17-слайддар).  
4-кадам. (10 мүнѳт) 
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Катышуучулар ѳзүлѳрүнүн топторунда калышат, тренер төмөнкү суроолорду берип, талкуу 
ѳткѳрѳт: 

• Эмне үчүн билим берүү чөйрөнү түзүүнүн гендердик жана инклюзивдик 
аспектилерин эске алуу маанилүү? 

• Алган маалыматты ѳзүңѳрдүн практикаңарда кантип колдоносуңар? (практикадан 
мисалдар). 

5-кадам. (10 мүнѳт)  
Тренер билим берүү чөйрөнү түзүүнүн гендердик жана инклюзивдик аспектилерин 
презентациялайт жана талкууну ѳткѳрѳт. (№ 2-презентация. 6-сессия, 19-22- слайддар).  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Адатта, талкуу учурунда катшуучулар айлана-чөйрөнүн 
ар түрдүү шарттарына дал келген өздөрүнүн пикирлерин айтышы мүмкүн. Бул учурда 
тренер ар бир «чөйрөнүн» ортосунда катаал чек ара жок экенин, мисалдар гана бар 
болорун белгилеши керек. Айрыкча, инклюзивдик чөйрөнү түзүү коопсуз, психологиялык 
чөйрөнүн түзүлгөнү, классты уюштуруу өзгөчөлүктөрү - академиялык чөйрөнү түзүү 
менен байланыштуу ж.б. Мугалимдин ишин жеңилдетүү үчүн мындай дифференциация 
ыңгайлуу деген мааниде шыктандыруучу окуу чѳйрѳсү өзүнчө компонент боло алат. Бул 
жыйынтыктоочу кадам болсо дагы, топтордун презентациясынан алынган мисалдарды 
колдонуу менен катышуучуларга интерактивдүү талкууну сунуштагыла.  
Сессия үчүн керектүү ресурстар: № 2-презентация. 6-сессия, проектор, калемдер, 
маркерлер, флипчарттар. 
Шыктандыруучу билим берүүчү чөйрөнү түзүүнүн гендердик жана инклюзивдик аспектилери 
боюнча «Гендердик теңдиктин жана социалдык инклюзиянын билим берүү аспектилери. 
Мекеменин өзүн өзү баалоо барагы» деп аталган кошумча маалымат 6-тиркемеде берилген. 

 
 
 
Сессия 6.1: Практикалык сессия: Предметтик стандарт жана сабактын планы, 
алардын өз ара байланышы-шыктандыруучу билим берүүчү чөйрө 
 

Сессия 6.1. 12:30 - 
13:30 

Практикалык сессия: Предметтик стандарт жана сабактын 
планы, алардын өз ара байланышы-шыктандыруучу билим 
берүүчү чөйрө. 

 
Сессиянын узактыгы: 60 мүнѳт   
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

• шыктандыруучу билим берүүчү чөйрөнү түзүү үчүн талаптар тууралуу билишет; 
• сабактын планын ишке ашыруу үчүн керектүү убакытты жана ресурстарды көрсөтө 

алышат. 
 

1-кадам. (30 мүнѳт) 
Мурунку сессияларда сунушталган маалыматтардын негизинде катышуучулар мини- 
сабактын планын иштеп чыгууну башташы керек. Тренер сессиянын максатын 
түшүндүрѳт жана № 2-презентацияны, №17-18-слайдды көрсөтөт. 
Тренер 4-5 топ түзөт, топтор үчүн тѳмѳнкүдѳй тапшырмаларды берет:  

• бар болгон сабактын планына №5 жана №8-жумушчу барактарын колдонуу 
менен 15 мүнѳттүк мини-сабактардын планын түзүүдѳ керектүү ресурстарды, 
убакытты, шыктандыруучу окутуу чөйрөсүнүн компоненттерин/ элементтерин 
кошкула. 
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• окуу иш-чараларын даярдоо үчүн конкреттүү теманы тандагыла; 
• окуучулардын билим, билгичтик жана кѳндүмдѳрүн, жөндөмдүүлүгүн 

көрсөтө алган окуу ишмердүүлүгүнүн конкреттүү максатын, милдетин 
аныктагыла. 

• окутуунун методдорун жана ыкмаларын аныктагыла (мисалы, акыл чабуулу 
методу, талкуулоо, ролдук оюндар, интерактивдүү презентация, 
кырдаалдык маселелердин сереби, маселелерди чыгаруу ж.б.); 

• аудиторияга маалыматты берүү үчүн флипчарт же сүрѳттѳрдү пайдалануу 
менен, зарыл болгон шарттарда визуалдык ресурстарды түзгүлө (мисалы, 
схеманын ар түрдүү түрү, менталдык карталар, сүрөт, таблица, текст). 

• ѳзүңүздүн тобуңузда ролдорду бѳлүштүргүлө (чоң топ болгон шартта) же 
башка тренинг катышуучуларын кошкула. 

Тренер мини-сабакты кѳрсѳтүү үчүн катышуучулардан ар бир баскычка жумшала турган 
так жана реалдуу убакытты эсептөөнү сунуштайт. Тренер катышуучулар жагымдуу 
окутуу чөйрөсүн түзүү стратегиялары жөнүндө билимди эске алышы керектигин 
түшүндүрөт. 
Топтор ушул маселенин үстүндө иштешет. Тренер процесске байкоо жүргүзөт жана 
зарыл болгон шартта ага катышат.  
Топтордо окуучуга багытталган окуу процессин пландаштыруу жумушу аяктагандан 
кийин тренер пландаштырылган мини-сабакты кѳрсѳтүү үчүн кийинки тапшырманы 
берет:  

• презентациялоо учурунда катышуучулар мугалим катары да жана окуучу катары 
да моделдештирүү, ролдук оюндарга катышышат. Презентатор убакытты 
пайдалануу көңдүмүн кѳрсѳтүшү керек.  

Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Тренер топторго убакыт тууралуу нускамаларды 
берет: аларга 15 мүнѳттүк мини-сабакты пландаштыруу үчүн 30 мүнѳт убакыт 
берилет. Катышуучулар сабакты пландаштырууда мини-сабактын баалоо чен-
ѳлчѳмдѳрүнѳ көнүл буруусу керектигин айтат.  
2-кадам. (20 мүнѳт)  
Капыстык принциби боюнча тандалган эки топ ар бири 10 мүнѳттѳн эки мини-сабакты 
презентациялашат. 
3-кадам. 
Тапшырманы аткаруунун алдында тренер катышуучулар бири-бирин баалоо схемасын 
пайдалануу менен баалай тургандыгын эскертет. 
Топтор «мини-сабактарды» моделдештирет. Тренер презентацияларга байкоо 
жүргүзөт, убакытты жана кайтарым байланыштын суроолорун кѳзѳмѳлдѳйт.  
№5-жумушчу барагы «Сабактын планы», №7-жумушчу барагы «Сабакты баалоонун 
чен-ѳлчѳмдѳрү», № 8-жумушчу барак «Шыктандыруучу чөйрө». 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Тренер кесиптештерден алган конкреттүү жана 
керектүү сунуштамаларын, эгер алар кааласа, аудитория менен бѳлүшүүнү 
сунуштайт. 
4-кадам. (10 мүнѳт) 
Тренер ар бир топко кайтарым байланыш берет, пикир айтат. Тренер сессияны 
жыйынтыктайт.Окутуу процессин позитивдүү башкаруу коопсуз, уюштурулган, 
эмоционалдык-позитивдүү жана академиялык кызыктуу чөйрөнү түзүүнү көздөй 
турганын түшүндүрөт. Ал сессиянын максатына кайрылып, катышуучуларды жагымдуу 
окуу чөйрөсүн түзүү үчүн айрым компоненттердин ролу жана өз сабактары үчүн ушул 
чөйрөнүн түрүн кантип түзө алышына даярдыгы тууралуу айтып берүүсүн сунуштайт. 
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Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Тренер коопсуз чөйрөнү түзүү окуучу үчүн жана 
мугалим үчүн да маанилүү экендигин айтышы керек, себеби окуучунун эмоционалдык 
абалы классты башкаруу менен байланыштуу. 
Сессия үчүн керектүү ресурстар: № 2-презентация, проектор, «Химия» боюнча 
предметтик стандартар (8-11-класстар), маркерлер, флипчарттар, №5-жумушчу барак. 
«Сабактын планы», №7-жумушчу барак. «Сабакты баалоонун чен-ѳлчѳмдѳрү», № 8-
жумушчу барак. «Шыктандыруучу чөйрө»; карандаштар же калем саптар. 

 
 
 
7-сессия: Инсанга багытталган окутуу. Cтандартка жетишүү үчүн сабакта 
колдонулган методдор жана ыкмалар. 
 

7-сессия. 14:30 -
15:30 

Тема: Инсанга багытталган окутуу. Cтандартка жетишүү үчүн 
сабакта колдонулган методдор жана ыкмалар. 
Суроолор, жооптор 

Кофе-брейк 

Сессия 7. 
(уландысы) 

16.00 – 
17:30 

Тема: Инсанга багытталган окутуу. Cтандартка жетишүү үчүн 
сабакта колдонулган методдор жана ыкмалар. 
Суроолор, жооптор  

 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

• инсанга багытталган окутуунун өзгөчөлүктөрүн аныкташат; 
• салттуу окутуу менен инсанга багытталган окутуунун айырмачылыктарын талдашат; 
• сабакта инсанга багытталган окутууну колдонуу үчүн керектүү шарттардын тизмесин 

аныкташат; 
• окуучулар күтүлүүчү натыйжаларга жетишүүсү үчүн окутуунун методдорун жана 

ыкмаларын классификациялашат. 
 
1-кадам. Киришүү (3-5 мүнѳт) 
Сөздүк иш 
Метод – «окуучулардын таанып билүүчүлүк жана практикалык ишмердүүлүгүн, алар 
тарабынан билим берүүнүн мазмунун ѳздѳштүрүүсүн уюштурган мугалимдин максаттуу 
багытталган аракеттери жана окутуунун максаттарына жетишүүсү» (Я.И. Лернер и М.Н. 
Скаткин). 
Ыкма – бул конкреттүү ишмердүүлүк, сабактын бир үзүндүсү. 
Стратегия – белгилүү план боюнча, белгилүү иреттүүлүктѳ, белгилүү максатка жетишүү 
үчүн мугалим жана окуучулар тарабынан пайдаланган окуу материал менен иштѳѳ 
ыкмаларынын системасы. Мугалим жана окуучунун аракеттеринин так планы. 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Бул сессияда катышуучулар инсанга багытталган 
окутуунун өзгөчөлүгүн аныктай тургандыгын, методдор жана ыкмалардын үстүндө 
Сиз алар менен моделдүү сабак өткѳндѳ иштей тургандыгын айткыла. Ѳзөктүү 
«метод», «ыкма», «стратегия» сөздөрүн пайдаланарын айткыла. Катышуучулардын 
көңүлүн слайддагы сөздөргө бургула, аларга аныктама бергиле, айырмачылыктарын 
көрсөткүлө.  
2-кадам. (10 мүнѳт) 
Бар болгон билимдерин, түшүнүктѳрүн актуалдаштыруу. Инсанга багытталган окутуу 
жөнүндө силерге эмне белгилүү?  
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Тренер үчүн түшүндүрмөлөр:  
• Катышуучуларга сунушталган суроонун үстүндө иштѳѳгѳ жана дептерлерине 

ойлорун жазууга 1-2 мүнѳт бергиле. Башка катышуучулардын ой жүгүртүүсүн 
токтотпош үчүн жана ар түрдүү ойлорду чогултуу үчүн катышуучуларды дароо 
жооп берүүсүнѳ уруксат бербегиле. 

• Катышуучулардын жанынан барып алардын иштерине байкоо жүргүзсѳ болот. 
Кээ бир жазууларды дептерлерге жазылганын кѳрѳ аласыңар. Алардын иштери 
сунушталган суроону талкуулоого бардык педагогдорду тартууга мүмкүнчүлүк 
берет. 

• Катышуучуларды жазылган ойлорун жуптарда талкуулашын жана бири-бири 
менен жарым үн менен сүйлѳшүүсүн сунуштагыла. Катышуучуларга байкоо 
жүргүзгүлө.  

• «Ызылдоо» басаңдагандан кийин, бир нече катышуучуну ойлорун үй чыгарып 
айтууну сунуштагыла. Кунт коюп уккула, аудиторияда катышуучулардын 
үндѳрү угулушу керек. Ошол эле учурда үн чыгарылган ойлорду флипке кыскача 
жазып тургула (аларды баалабастан, бурмалабастан). Эгер жооптор узун 
болсо, анда аны кыскача айтууну сурангыла.  

• Ойлор жалпысынан айтылып бүткөндө, жазууну токтоткула жана кийинки 
кадамга өткүлө.  

3-кадам. (20 мүнѳт) 
Маалымат менен иштөө. «Жуптарда окуу жана окуганын суммарлоо» стратегиясын 
пайдалануу менен инсанга багытталган окутуу жѳнүндѳ маалымат менен иштөө.  
Эскертүү: Тексттин бардыгын, анын бардык 4 бѳлүгүн окуп чыгуу үчүн, 4 жуп керек 
болот, б.а. 8 катышуучу. Эгер катышуучулар 20 дан ашык адам болсо, анда бул 3 жолу 4 
жуптан (24 катышуучу) болот. Окуучулардын кѳп же аз санында жуптарга бир адамдан 
кошобуз же кайсы бир жуптар тексттин үч бѳлүгүн окушат. Ийкемдүүлүктү кѳрсѳткүлѳ! 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Катышуучуларга текстти «Жуптарда окуу жана 
окуганын суммарлоо» стратегиясын колдонуу менен окуй тургандыктарын 
айткыла.  
Стратегиянын кадамдары: 1.Катышуучуларды жуптарга топтогула. 2. Ар бир жупка 1 ден 
4 кѳ чейин номурду бергиле (бул тексттин бѳлүктѳрүнүн номурлары). Мындай жуптар 
топтогу катышуучулардын санына жараша болот. 3. Катышуучулар текст окуй турганын 
айткыла: ар бир жуп ѳзүнүн бѳлүгүн окуйт. Тексттин ар бир бѳлүгү дагы эки бѳлүккѳ 
бѳлүнгѳн. 4. Жуптун ар бир мүчѳсү ѳзүнүн бѳлүгүн иштеп чыгат. Окугандан кийин жуптар 
өз ара керектүү жерлерин белгилөө, бири-бирине суроо берүү менен ар бири өз бөлүмүн 
кезектешип түшүндүрүшөт. 5. Жуптар өз бөлүмдөрүн суммарлап бөлүмдү аташат жана 
презентация даярдашат. Презентациянын формасы ар түрдүү болушу мүмкүн: 
инсценировка, таблица, схема, иллюстрация, жомок, комикс ж.б. 
«Жуптарда окуу жана окуганын суммарлоо»-кабарлашып окутуу стратегиясы. 
Жуптардагы иш, ар бир мүчѳ окуу материалынын ѳзүнүн бѳлүгүн иштеп чыгат жана бири-
бирине презентациялайт. Мына ушинтип, ар бир катышуучу ирети менен докладчик жана 
респонденттин ролунда болушат. 
 
Стратегиянын схемасы 
 
 
 
 
      

Жуптарда окуу 
жана суммалоо  

1
) 

2 1 2 1 2 2 1 
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          I бөлүм                       II бөлүм                     III бөлүм                  IV бөлүм  
 
Жуптардын иштөө учурунда катышуучуларга байкоо жүргүзгүлө, жанына келип тактоочу 
суроолорду бергиле: (презентациянын кайсы формасын тандадыңар? Бул форма 
канчалык деңгээлде маалыматтын өзгөчөлүгүн алып чыгат? Презентация канча убакытты 
алат?)  
Эгерде катышуучулар берилген убакытта презентацияга даярданууга жетишпей 
жатышса, аларга кошумча 5-7 минут берүүгө болот. 
Бардык катышуучулар даяр болгон учурда, окулган материалдын презентациясын 
ѳткѳргүлѳ. 
4-кадам. (15 мүнѳт) 
Иштеп чыккан материалдын презентациясы. Текстин логикасына жараша ирети 
менен (I - II – III - IV). Жуптардын бөлүмдөрдү презентациялоосу (суммарлоосу) 
жүргүзүлөт.  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: 

• Презентациянын форматын түшүндүргүлө: топтордун астында ар бир жуп өз 
бөлүмүн ирети менен презентациялайт. Мына ошентип, бардык жуптар ирети 
менен тексттин 4 бѳлүгүн презентация кылышат.  

• Ар бир жупту презентация үчүн чакыргыла. Катышуучулардын активдүү угуусун 
уюштургула. Адегенде жуптар биринчи бөлүмдү, андан кийин 2, 3 жана 4-бөлүмдү 
презентациялашат. Андан соң кайрадан жуптар 1-бѳлүктү ж.б.  

• Ар бир презентациядан кийин катышуучуларды кол чабуулар менен колдоп 
туруусун сунуштагыла. 

 
 
 
7-сессия: Инсанга багытталган окутуу. Cтандартка жетишүү үчүн сабакта 
колдонулган методдор жана ыкмалар (уландысы) 
 
Сессиянын узактыгы: 90 мүнѳт 
 
4-кадам. (15 мүнѳт) 
Уландысы. Иштеп чыккан маалыматтын презентациясы. 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Иштеп чыккан формат боюнча жуптардын 
презентациясын уланткыла жана бүтүргүлѳ. Катышуучулар аткарган иштерди 
жалпылагыла. Презентациядагы чыгармачылык, активдүүлүк, презентациялардын ар 
түрдүү формаларын, маалыматтын берилишинин толуктугун ж.б. белгилегиле. 
5-кадам. Рефлексия (20 мүнѳт) 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Флипчартка рефлексия үчүн суроолорду жазгыла: 

1) Биздин моделдик сабакта инсанга багытталган окутуу кантип ишке 
ашырылды? Мисал келтиргиле. 

2) Ушул сабакта педагогдун ролу кандай? 
3) Ушундай сабакта кайсы компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу ишке 

ашырылат? Мисалдарды келтиргиле. 
• Катышуучуларды жоопторун кыскача дептерлерге жазууну 

сунуштагыла.Ойлонууга жана жазууга (5-7 мүнѳт) убакыт бергиле. 
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• Андан кийин жазган ойлорду топто талкуулагыла (10-15 мүнѳт).  
6-кадам.  Практикум. Күтүлүүчү натыйжалар менен иштөө (30 мүнѳт)  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: 

• Катышуучуларды 5 кишиден турган топторго бириктиргиле (предмет боюнча). 
• Катышуучуларды үч тилкеден турган таблица чийүүнү сунуштагыла.  

Компетенттүүлүк Күтүлүүчү натыйжалар  Методдор жана 
ыкмалар 

1. 
 

1. 
2. 

? 

2. 1. 
2. 

? 

• Катышуучуларга ѳзүнүн предмети боюнча стандарттан 1-2 компетенттүүлүктөрдү 
жана 2-3 күтүлүүчү натыйжаларды тандап таблицага жазууну сунуштагыла. 

• Иштеп чыккан материалдарга таянуу менен, өзүңөрдүн предметиңерде тандап 
алган күтүлүүчү натыйжаларга жетишүү үчүн кайсы ыкманы жана стратегияларды 
пайдаланса болорун ойлонгула. Бул компетенттүүлүктѳрдү кайсы ыкмалар жана 
стратегиялар калыптандырууга мүмкүнчүлүк берет? Ѳзүңѳрдүн тобуңарда 
талкуулагыла жана оң жактагы тилкеге жазгыла. 

• Топто ѳзүңѳрдүн тандооңорду талкуулагыла жана аны негиздегиле. Эмне үчүн дал 
ушул ыкмалар бул күтүлүүчү натыйжаларды калыптандырууга мүмкүнчүлүк берет? 
Иштеп чыккан тексттен мисалдарды келтиргиле.  

10-кадам.  (20 мүнѳт)  
Тапшырманын жыйынтыгын талкуулоо. 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Алынган таблицанын талкуусун уюштургула. Ар бир 
топ өз материалын (топко 3 мүнѳттѳн) презентацияласын. 
10-кадам.  Рефлексия (5 мүнѳт) 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Катышуучуларга рефлексия үчүн төмөнкү суроолорду 
жазып алуусун сунуштагыла: 

• Сессияларда эмне маанилүү болду? 
• Кандай суроолор калды? 
• Кандай каалоолор бар? 

 
 
 
8-сессия: Жалпы рефлексия 
 
8-сессия  17:30-

18:00 
«3-2-1-чыгуу билети» ыкмасын пайдалануу менен жалпы 
рефлексия 
3 жаңы нерсе билдим, 2 нерсе кызыктуу болду, 1 суроо калды. 

Сессиянын узактыгы: 30 мүнѳт 
Сессиянын максаты: Экинчи күндү талдоо.  
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

• суроолорду берүү, жаңы билимдерди жана өзүнүн түшүнүүсүндө кыйынчылыктарды 
аныктоо аркылуу экинчи күндө эмнеге үйрөнүшкөнү боюнча өз ойлорун айта 
алышат. 

1-кадам. (20 мүнөт) 
«3-2-1-чыгуу билети» ыкмасын пайдалануу менен жалпы рефлексия 
Тренер 3-2-1 чыгуу билетин түшүндүрөт. Бул учурда ал мындай болушу мүмкүн: 
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3 жаңы нерсе (стандарттар жөнүндө).   
2 нерсе кызыктуу болгон. 
1 суроо- кийинки күнү жообун билгиси келген. 
№6-жумушчу баракча (4-тиркеме). 
2-кадам. (10 мүнөт) 
Тренер топторго кайтарым байланыш берет.  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Тренер бардык «чыгуу билеттерди» чогултуп алып, 
көңүл буруп окуп, кийинки күнгө даярданып, катышуучулар берген суроолордун 
негизинде кантип кийинки сессияларды куруу керектиги жөнүндө ойлонушу зарыл.  
Сессия үчүн керектүү ресурстар: №6-жумушчу баракча (4-тиркеме) 
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3-күн 
 
9-сессия: Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги стратегиялары 
 

9-сессия. 

09:00 – 
09:15 Саламдашуу, кайтарым байланыш 

09:15 -
10:15 

Тема: Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги 
стратегиялары 
Суроолор, жооптор 

 
Кофе-брейк 
 

9-сессия. 
(уландысы) 

10:45 -
11:15 

Тема: Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги 
стратегиялары. 
Суроолор, жооптор. 

 
Сессиянын узактыгы: 90 мүнѳт 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

- окутуу циклинде баалоонун ордун аныкташат; 
- баалоонун түрлөрүн жана стратегияларын аташат жана стандарттын негизинде 

алардын өзгөчөлүгүн, багытын түшүндүрүшөт; 
- окутуу максаттарына жана натыйжанын деңгээлине жараша методдорду, баалоо 

техникаларын тандашат. 
 
1-кадам. (15 мүнѳт)  
Тренер № 3-презентация, 3 -11-слайддарга таянуу менен интерактивдүү лекцияны 
ѳткѳрѳт. 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Интерактивдүү лекциянын жүрүшүндө суроолорду 
берип тургула (мисалы: «Баалоонун стратегиясын эмне үчүн өзгөртүү керек? «Баа 
берүү» деген термин эмнени билдирет?»  «Баа берүү баадан» эмнеси менен 
айырмаланат?) Жоопторду угуп, кыскача талкууга түрткү бергиле. 
2-кадам. (25 мүнѳт)  
Текст менен иштөө. Мамлекеттик стандарттын 4-бөлүмүн ачкыла (1-тиркеме). 
Катышуучуларды тексти маркировкалоо менен окуу ыкмасын колдонуп окууну 
сунуштагыла (10 мүнѳт).  Текстти талкуулагыла (15 мүнѳт).  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Маркировкалоо ыкмасы: �- тааныш маалымат, +– 
жаңы маалымат, ?- суроолор.  Тексти өз алдынча окуп жана маркировкалагандан 
кийин жалпы талкуулоо жүргүзүлөт.Талкууну жаңы маалыматтан баштоо керек - +. 
Андан кийин суроолорду талкулоого өтөбүз. Аларга тренингдин жүрүшүндө кайрылуу 
үчүн флипчартка жазып туруу керек. 
3-кадам. (15 мүнѳт) 
№ 10- жумушчу барагын бергиле. «Баалоонун түрлөрү» схемасын карап чыгып 
комментарий берүүнү сунуштагыла. Комментарийди угуп, талкууга чакырган 
суроолорду бергиле. 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Катышуучулардын комментарийлерин баалоонун 
түрлөрү боюнча системалаштыргыла. Ал үчүн: «Калыптандыруучу баалоо боюнча 
дагы ким толуктагысы келип жатат?» «Анда, эмесе баалоонун башка түрүнө 
өтөлү…» деген сыяктуу суроолорду бергиле. Калыптандыруучу баалоонун 
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техникаларын билдирген көптѳгѳн жебе белгилери анын мүмкүн болгон 
техникалары жана ыкмалары (кыска тесттер, байкоолор, сурамжылоолор, кыска 
эссе, презентациялар ж.б.) жѳнүндѳ айтып турарын унутпагыла. 
4-кадам. (5 мүнѳт)  
Жалпылоо. №3-презентацияга, 15-18-слайддарга таянуу менен тѳмѳнкүдѳй 
жыйынтык чыгаргыла: Демек, окутуу процессинде баалоонун ар бир түрүнүн ролу бар. 
Алдын ала (диагностикалык) баалоо окуучулардын актуалдуу деңгээлин аныктап жана 
ага жараша окутууну пландаштыруу үчүн башталгыч баскычта маанилүү. 
Калыптандыруучу (формативдик) баалоо окутуу процессинде камтылган жана 
окуучулардын ийгиликтүү окуусу жана мугалимдин окутуусунун натыйжалуулугу тууралуу 
дароо кайтарым байланыш берет. 
Ошого жараша окутуу процессин жакшыртууга жана тез реакция кылууга мүмкүнчүлүк 
берет. Калыптандыруучу баалоо жана окуучуга анын ийгилиги жана жетишпеген жактары 
тууралуу сапаттуу кайтарым байланыш гана мугалимдин сабак учурундагы баалоо 
ишмердүүлүгүнүн маанилүү бөлүгү боло алат. Жыйынтыктоочу (суммативдик) баалоо 
окуучулардын күтүлүүчү натыйжага жетишкендиги же жетишпегендиги тууралуу 
маалымат берет. Жыйынтыгында, ар бир окуучу предметтик стандартта көрсөтүлгөн 
натыйжага жетишкендигин кѳрсѳтѳ алышы керек. Баалоонун ар бир түрү белгилүү 
ыкмалар, техникалар жана куралдар аркылуу ишке ашырылат. Пайдаланууда өзүн-өзү 
баалоо, бири-бирин баалоо ишмердүүлүгү, окуучулар менен биргеликте чен-ѳлчѳмдѳрдү 
иштеп чыгуу жана пайдалануу аркылуу көйгөйлөрдү чечүү жана өзүн-өзү уюштуруу 
компетенттүүлүгүн калыптандыруу зарылдыгы жөнүндө унутпашыбыз керек. 
Сессия үчүн керектүү ресурстар: № 3-презентация (3-күн), №10-жумушчу баракча, 
проектор, компьютер. 

 
 
 
9.1-сессия: Баалоонун негизги түрлөрү (алдын ала, калыптандыруучу, 
жыйынтыктоочу баалоо) 
 

9.1-сессия 11:15 – 
13:30 

Практикалык сессия: Баалоонун негизги түрлөрү (алдын 
ала, калыптандыруучу, жыйынтыктоочу баалоо) 

 
Сессиянын узактыгы: 2 саат 15 мүнѳт.  
 
1-кадам. (20 мүнѳт) 
Кыска-тест: Баалоонун түрүн аныктагыла 

• № 11-жумушчу барагын (Тест) тараткыла. Аны ѳз алдынча толтуруу үчүн (5-7 
мүнѳт) убакыт бергиле 

• Кырдаалдын баяндалышын окугандан кийин катышуучуларды баалоонун түрүнө 
ылайык келген өңдөгү стикерди кѳтѳрүшүн сунуштагыла. 

• Ар бир жооптон кийин: «Эмне үчүн ушул кырдаалды бул баалоонун түрүнө 
киргиздиңиз? – деген суроону берип, жоопторун баалоонун аныктамалары менен 
негиздөөсүн өтүнгүлө. Мүмкүн, айрым кырдаалдарды дароо белгилүү түргѳ 
киргизүү татаал болот.  Мындай учурда натыйжалар кантип пайдаланарын 
аныктагыла, бул чечим кабыл алууга жардам берет. 
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• Тесттин жыйынтыгын чыгаруу менен, бул тапшырма калыптандыруучу баалоонун 
мисалы экендигин, ал калган суроолорду тактоого жана кийинки кадамга өтүүгө 
жардам бергендигин айткыла.  

Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Алдын ала № 9.2-жумушчу баракчасын (Тест) жана ар 
бир катышуучу үчүн үч түстөгү стикерлерди даярдагыла. Тренер үчүн тесттин 
жооптору төмөндө берилген (а – алдын ала, к – калыптандыруучу, ж – 
жыйынтыктоочу,). Катышуучулардын көңүлүн алдын ала (диагностикалык) баалоого 
бир гана мисал берилгенине, анткени калыптандыруучу жана жыйынтыктоочу 
баалоого басым жасаларына бургула. 
Баалоонун мисалдары Түрү 
1.Мугалим жылдын аягында экзамен алат. с 

2.Лабораториялык иштин тапшырмаларын туура түшүнгөнүн билүү үчүн 
мугалим окуучулардын топтордо иштөөсүнө байкоо жүргүзөт жана зарыл 
болгон шартта аларга жардам берет.  

ф 

3.Окуучулар баалоо чен-ѳлчѳмдѳрүнѳ таянуу менен өзүлөрүнүн иштерин 
өзүлөрү баалашат жана талкуудан кийин аларды мугалимге тапшырышат. 

с 

4.Мугалим текшерүү иштери үчүн бааларды коёт жана жуманын аягында 
иштерин окуучуларга кайтарып берет. 

с 

5.Окуучулар жазуу тапшырмаларын аткарганга чейин мугалим класста басып, 
ар бир окуучунун иши боюнча эскертүүлөрүн айтып турат. Баа эч кимге 
коюлбайт.  

ф 

6.Бардык аткарылган тапшырмалар боюнча баалар эсептелип окуучуга 
жыйынтык баа коюлат.  

с 

7.Мугалим жаңы теманы ѳтүүнүн алдында тест ѳткѳрѳт.  Алган баалар 
журналга коюлбайт. 

д 

8.Предмет боюнча бааны коюунун ордуна мугалим ар бир окуучуга долбоорду 
аткарууда кандай стратегияны пайдаланса болорун түшүндүрѳт.  

ф 

9.Мугалим окуучу менен Д.Менделеев жашоосу жөнүндө докладды ал (окуучу) 
кандай даярдап жаткандыгы тууралуу талкуулайт. 

ф 

10.Мугалим окуучулар химиялык маселелерди чыгарууну үйрөнгөнүн 
текшерүү үчүн дептерлерин карап чыгат. Көпчүлүк окуучулар түшүнбөгөнүн 
көрүп, мугалим теманы кайра түшүндүрүүнү чечет жана эч кандай баа койгон 
жок. 

ф 

11.Окуучулар өзүлөрүнүн тесттик иштерин алардын жоопторунун ачкычы 
менен текшерип, баа коюп, мугалимге кайтарып беришет. Мугалим баалоонун 
натыйжаларына негизделүү менен кийинки сабактын максатын аныктайт. 

ф 

12.Мугалим окуучунун химиялык илимий терминдерди колдонуу 
жѳндѳмдүүлүгүн оозеки баалайт, ушул үчүн баа коет. 

с 

13.Мугалим А. М. Бутлеровдун органикалык бирикмелердин түзүлүш 
теориясын түшүндүрѳт, бирок класстагы кѳп окуучулардын түшүнбөй 
жаткандыгын байкайт. Ал аны түшүндүрүүнүн башкача натыйжалуураак жолун 
ойлонуп, кийинки сабакта бул тема боюнча дагы бир жолу кайра өтүүнү чечет.  

ф 

14.Мугалим окуучулардын болжолдуу презентациясын карап чыгып, өзүнүн 
эскертүүлөрүн жазып жана аларга долбоорду андан ары бүткөрүшү үчүн 
иштерин кайтарып берет. 

ф 

2-кадам. (15 мүнѳт) Топтук иштер 
• Катышуучуларды 4-5 топко бөлгүлө (мисалы, жыл мезгилдери боюнча саноо менен 

же жѳн гана 1 ден 5 ке чейин саноо менен). 
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• Калыптандыруучу баалоонун ыкмасын же техникасын кароого (№ 12-жумушчу 
баракчасын ѳзүңѳрдүн предметиңер үчүн ылайыктуусун алдын ала тандагыла) жана 
ѳзүнүн предмети боюнча мисал менен презентациялоого тапшырма бергиле. Ар бир 
топко 1-2 ыкмадан бөлүштүргүлө. № 3-презентацияда (3-күн), № 19-слайддан 
презентацияга талаптарды көрсөткүлө:   

1. Методдун негизги мүнөздөмөлөрүн жана пайдалануу максаттарын так айтуу 
(билимге, түшүнүүгѳ баа берүү, билгичтиктерге баа берүү, ѳз ара аракеттенүүгѳ 
баа берүү, рефлексия ж.б.). 

2. Ѳзүнүн предмети боюнча 3 мүнѳттүн ичинде методдун же ыкманын 
пайдалануусун кѳрсѳтүү.  

3. Пайдаланууда эмнеге көңүл буруу керектигине сунуш берүү. 
• Ар бир топтун презентациясынан кийин катышуучулар «эки жылдыз, бир каалоо» 

техникасы боюнча кайтарым байланыш берерин алдын ала айткыла. Бул эмне 
деген ыкма экендигине түшүндүрмѳ бергиле. 

Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: «Эки жылдыз, бир каалоо» ыкмасы: комментарий 
бергенде эки жакшы учурлар - «эки жылдыз» жана иштеп чыгууну талап кылган бир 
учур - «каалоо» айтылышы керек. 
3-кадам. (40 мүнѳт) 
Топтордун презентациясы (презентацияга 5 мүнѳт, кайтарым байланышка 3 мүнѳт). 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Ар бир презентациядан кийин катышуучулар «Эки 
жылдыз, бир каалоо» техникасы боюнча кайтарым байланыш беришет. 
4-кадам. (10 мүнѳт) 
Жалпылоо. Тренер тѳмѳнкү суроолорду берет: Кийинки жолу ушул сыяктуу презентация 
кылганда аны мындан дагы жакшырта алам деп ойлойсузбу? Аны жакшыртууга эмне 
(кайтарым байланыш, комментарийлер, топтук жардам.) жардам берет? Баалоонун бул 
түрүн сабакта пайдалануу окуучулардын ийгилигине кандай таасир этери тууралуу 
ойлонуп кѳрсѳңѳр. Бул сессиядан өзүңөрдүн практикалык ишиңер үчүн эмне 
алганыңарды дептериңерге жазгыла (2 мүнѳт). Каалоосу боюнча 2-3 катышуучунун оюн 
окуганга мүмкүнчүлүк бергиле. 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Силердин жыйынтыктоочу комментарийлериңер – 
мугалимдин класстагы практикалык иштерине көпүрө болуп саналат. Ал тренингдин 
катышуучусуна тренингде ѳткѳрүлгѳн нерселерди сабакта практикалоого жардам 
берет. 
5-кадам. Практикалык тапшырмалар (бул кадам тренердин тандоосу менен 
ѳткѳрүлѳт) 
• Калыптандыруучу баалоонун ыкмаларынын арасында оозеки сурамжылоо бар 

экендигин эстеткиле. Мында суроону туура берүүнү билүү абдан маанилүү.Кандай 
суроолорду берүү керек? 

• Тапшырма (15 мүнѳт): Калыптандыруучу баалоо окуучулардын тигил же бул 
көндүмдөрүн калыптандырууга жардам берет. Окуучуларда кайсы ой жүгүртүү 
көндүмдөрүнүн калыптанганын көргүбүз келет: аналитикалык, билимдерди 
практикада колдонуу көндүмдөрү, бар нерселердин негизинде жаңыны жаратуу. 
Б.Блумдун таксономиясын (ой жүгүртүү кѳндүмдѳрүнүн деңгээлдерин) сунуштагыла, 
постерди көрсөткүлѳ. № 3-презентация (3-күн), № 20-слайд. 

• а. Бул суроолорду Б.Блумдун ой жүгүртүү кѳндүмдѳрүнүн деңгээлдери менен 
айкалыштыргыла. 

• б. Бирден жаңы суроолорду ойлоп тапкыла. 
Жуптарда талкуулагыла. Андан соң топтордо талкуулагыла. Жекече ишке 10 мүнѳт, 
андан соң жуптар менен талкуу үчүн 5 мүнѳт берилет. 
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• 1-тапшырма боюнча жыйынтыктарды уккула. Эгер карама-каршылыктар пайда 
болсо, талкуулагыла. Жогорку деңгээлдеги кѳндүмдѳргѳ жаңы суроолордун 
мисалын келтирүүнү сунуштагыла. 

• Берилген суроолордун бирине жооп бергиле жана суроо берген адамды, эгер ал 
окуучу болсо, кандай реакция кылуусун кѳрсѳтүүсүн өтүнгүлө. Жоопко дагы 
кандай реакция кылса боло тургандыгын сурагыла. Калыптандыруучу баалоо үчүн 
окуучу суроого жооп бергенден же тапшырма аткаргандан кийин алган кайтарым 
байланыш абдан маанилүү экендигине басым жасагыла (бул кийинки кадамга 
өтүүнү билдирет). 

Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Окутуу методдору менен калыптандыруучу баалоонун 
методдорунун ортосунда кандай айырмачылыктар бар? - деген суроону 
катышуучуларга берсеңиз болот. Чындыгында эле, бул учурда чекти коюу татаал. 
Калыптандыруучу баалоонун максатын эске салгыла жана тѳмѳнкү суроолорду 
кошумча берип талкуулагыла: Мугалим суроо берүү менен күтүлүүчү натыйжаларга 
карай жылуу деңгээли тууралуу эмне түшүнөт? Окуучунун же окуучулардын тобун 
алдыга жылуусун жакшыртуу үчүн мугалимдин кийинки кадамы кандай болот?  
Тесттерди, тапшырмаларды жана суроолорду түзүүдө көп учурда Б. Блумдун 
таксономиясы жардам катары колдонулат. Ушуга ылайык ал мугалимге окуучулардын 
билимин өнүктүргөн көйгөйлөрдүн билим берүүчүлүк татаалдыгын баалоого мүмкүндүк 
бериши керек.  
Төмөндө металлдар жөнүндө тексти окугандан кийин берүүгө мүмкүн болгон суроолор. 
(Б.Блумдун таксономиясы боюнча болжолдуу деңгээлдер кашаанын ичинде көрсөтүлөт) 

1. Металлдарды алуунун кандай ыкмаларын билесиңер? (Билим) 
2. Кайсы металлдар электр тогун жакшы өткөрүшөт? (Түшүнүү) 
3. Вольфрам эң кыйынчылык менен эриген металл деп эсептейсиңерби? Эмне 

үчүн? (Талдоо/ Баалоо) 
4. Кыргыз Республикасынын кендеринен кайсы металлдарды алууга болот? 

(Түшүнүү / Колдонуу) 
5. Машина курууда кайсы металлдар колдонулат? (Колдонуу) 
6. Электр техникасында асыл баалуу металлдарды колдонсо эмне болот деп 

ойлойсуңар? (Талдоо) 
7. Эгерде сизге азык – түлүктөрдү сактоо үчүн аппарат жасоо керек болсо ал үчүн 

кайсы металлды колдонот элеңиз? (Синтез) 
8. Кыргызстанда зыян келтирбестен металлды өндүрүүнү кантип жогорулатууга 

болот? Силер кандай сунуш берет элеңер? (Талдоо/ Синтез / Баалоо) 
6-кадам. (20 мүнѳт) 
Кайтарым байланыш (№ 3-презентация (3-күн), № 21-24-слайддар).  

• Кайтарым байланыш калыптандыруучу баалоонун маанилүү жана милдеттүү 
компоненти экендигин эске салгыла.Окуучуга пайдалуу болушу үчүн кайтарым 
байланыш өз убагында, кенен жана шыктандыруучу (туура жоопко багыттоочу 
позитивдүү сөздөр) болушу керек б.а.натыйжаны жакшыртуу үчүн кийинки кадам 
кандай болушу керектиги тууралуу багыт берүүчү болушу керек. Ал жазуу түрүндө 
же оозеки болушу мүмкүн. Алар «Эки жылдыз-бир каалоо» кайтарым 
байланыштын техникасын пайдаланышканын эске салгыла.  

• Кайтарым байланыштын варианттары бар № 3-презентацияны (3-күн) № 24-
слайдды көрсөткүлө. Катышуучуларга комментарий берүүсүн сунуштагыла: 
«Окуучу үчүн кайсы вариант көбүрөөк пайдалуу болот жана ал ага кандайча 
ѳзүнүн көндүмдөрүн жакшыртууга жардам берет?  
1. Баа коюлат. 
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2. Ар бир чен-ѳлчѳмдѳр үчүн баа коюлат, мисалы: логикалык ой-жүгүртүүсү жана 
негизделиниши, рационалдык чыгаруу жолу, жоопко жардам берүүчү сүрөттөр, 
графиктер, чиймелер ж.б. жана жыйынтык жалпы баа коюлат. 
3. Мугалим бүт каталарды оңдоп, жалпы баа коёт. 
4. Мугалим ката болгон жерлерине жалпы белги коёт, жалпы кѳйгѳйдү баяндайт, 
окуучуларга алгач каталарын оңдоосун сунуштайт, андан кийин баа коёт. 
5. Мугалим баа койбойт, бирок окурман сыяктуу жалпы «абдан кызыктуу, бирок 
мен бул жерине түшүнө албай жатам, муну менен эмнени айткың келди…ж.б» 
деген сыяктуу комментарий берүү менен жооп берет. 
6. Мугалим үч бөлүм боюнча гана комментарий берет, андан соң эссенин 
биринчи бөлүмү үчүн катанын түрүн көрсөтөт. Андан кийин окуучуларды биринчи 
бөлүмдөгү каталарды оңдоону, экинчи бөлүмдөгү ушуга окшогон каталарды 
издѳѳнү жана жумуштагы дагы башка каталарды табууну сунуштайт. Баа экинчи 
вариант боюнча коюлат. 
7. Мугалим айтат: ар бир окуучу ѳзүнүн ишин топко үн чыгарып окуйт, андан соң 
окуучулар чен-ѳлчѳмдѳрдүн негизинде баалашат, ал эми жогорку баа алган 
окуучулардын иштери мугалим тарабынан текшерилет.  

7-кадам. Практикалык тапшырмалар.  Ролдук оюн. 
• Катышуучуларды 3 кишиден турган топторго бѳлгүлѳ. 
• «Калыптандыруучу баалоо-окутуу үчүн баалоо» темасында 5 мүнѳттүк жалпылоо 

жазууну сунуштагыла. 
Жалпылоону баалоо үчүн чен-ѳлчѳмдѳр (3-күн. №3- презентация, №25-слайд): 
- калыптандыруучу баалоо окутуунун натыйжалуулугун жогорулатат деген тезистин 
далилдерин камтыйт.  
- анын эсебинен жакшыртуу жүргѳн механизмдерди атайт. 
- оригиналдуу формада көрсөтүлгөн. 

• Топтун ар бир мүчѳсү (эгер убакыт тар болсо, бир каалоочу) өзүнүн жалпылоосун 
презентациялайт. Калган эки катышуучу чен-ѳлчѳмгѳ таянып, кайтарым 
байланыш беришет (тандоо менен: же жазуу же оозеки түрүндө). 

• Алардын кайтарым байланышы көрсөтүлгөн эрежелерге туура келиши үчүн ушул 
убакытка кайрадан №3-презентацияны №25-слайдды (3-күн) койгула.  

• Башка катышуучулардан кайтарым байланыш алгандар ѳзүлѳрүн кандай 
сезгенин жалпы топтон сурагыла. Комментарийлер өзүнүн ишин жакшыртууга, 
эмнеге көңүл буруу керектигине жардам бердиби? 

• Катышуучулардын кѳңүлүн чен-ѳлчѳмдѳрдүн маанилүүлүгүнѳ бургула, ансыз баа 
берүү абдан субъективдүү болуп, ал эми кайтарым байланыш пайдасыз болмок. 
Чен-ѳлчѳмдѳр боюнча дагы сессия боло тургандыгын эскерткиле. 

Сессия үчүн керектүү ресурстар: №3-презентация (3-күн), «Химия» боюнча 
предметтик стандарттар (8-11-класс).  

 
 
 
9.2-сессия: Практикалык сессия: Баалоонун негизги түрлөрү (уландысы): 
Жыйынтыктоочу баалоо. 
 

9.2-сессия 14:30 -
16:00 

Практикалык сессия: Баалоонун негизги түрлөрү 
(уландысы): жыйынтыктоочу (суммативдик) баалоо. 
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Сессиянын узактыгы: 1 саат 30 мүнѳт 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
катышуучулар: 

- окутуу максатына жана натыйжалардын деңгээлине ылайык баалоонун 
методдорун жана техникаларын аныкташат; 

- тапшырмалардын ар түрдүү түрлѳрү үчүн баалоонун чен-ѳлчѳмдѳрүн  түзүшөт; 
- натыйжалардын негизинде аралык  жана жыйынтыктоочу баалоонун формаларын 

жана түрлөрүн пландаштырышат. 
 
1-кадам. (10 мүнѳт) Жыйынтыктоочу баалоо тууралуу маалымат берүү. 

• Тренер жыйынтыктоочу баалоо боюнча презентацияны кѳрсѳтѳт (№ 3-
презентация (3-күн), № 26-28 слайддар). 

Жыйынтыктоочу баалоо стандартта белгиленген  пландаштырылган натыйжага 
жетишкендигин же жетишпегендигин аныктоого мүмкүнчүлүк бергенин биз мурда 
талкуулап ѳттүк. Натыйжалар - бул белгилүү билим, билгичтик жана көндүм гана эмес, 
ал компетенттүүлүк дагы жана баалуулук дагы. Билимди текшерүүгѳ тест, контролдук 
иш, оозеки суроо сыяктуу көнүмүш жана салттуу куралдар менен окуучунун маалымат 
менен иштей алуусун, өз алдынча пландаштыруусун же баалай алуусун ж.б. биле 
алабызбы? 

• 2-3 катышуучунун оюн уккула, алар ар түрдүү болушу мүмкүн, ошондуктан өз 
ойлорун далилдѳѳсүн сурагыла. 

Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Мугалим жыйынтыктоочу баалоо үчүн азыркы учурда 
колдонуп жүргөн ыкмалар менен куралдарга караганда кененирээк арсеналын колдонуу 
керектигин катышуучуларга түшүндүрүү керек. Алар ченелүүчү натыйжанын түрүнѳ жана 
анын деңгээлине туура келиши керек (мисалы, репродуктивдүү деңгээлди баалоо үчүн 
тапшырмалар продуктивдүү деңгээлдин тапшырмаларынан айырмаланат).  
2-кадам. (20 мүнѳт) 
Көнүгүү. 

• Катышуучуларды белгилүү бир класс үчүн күтүлүүчү натыйжалардын тизмеси 
менен предметтик стандартты ачышын сунуштагыла. Жекече жыйынтыктоочу 
баалоонун 3-4 ылайыктуу методун тандоону сунуштагыла (5 мүнѳт). 

•  Жуптарда талкуулоону сунуштагыла (5 мүнѳт). 
•  Бир нече жупту (же тегеректе отургандардын бардыгын) ойлорун кайталабастан 

ойлорун айтууну сунуштагыла.  
•  Сунушталган методдорду флипчартка жазгыла. 

Мисалы:  
-Окуучу органикалык заттардын касиеттерин, алардын курамын жана түзүлүшүн 
байланыштыра алуу тууралуу өзүнүн пикирин далилдеген, өзүнүн мамилесин 
баяндаган эссе. 
-Химия боюнча практикалык /лабораториялык иш. 
-Самын алуу (долбоор): өзүн – өзү уюштуруу, социалдык – коммуникативдик көндүмдөр, 
химия боюнча билимдерди практикалык колдонуу. 
-Кыргызстандагы кендерден металлдарды алуу боюнча эсептөөлөрү бар текшерүү иш.  
-Кызыктуу химия боюнча портфолио. 
№ 29-слайдды же постерди көрсөткүлө. Анда ишмердүүлүктүн жана анын 
продуктуларынын ар түрдүү варианттарынын түрлөрү берилгендигин жана алар 
Б.Блумдун таксономиясы боюнча тигил же бул деңгээлине ылайык келе тургандыгын 
түшүндүргүлѳ. 
3-кадам. (10 мүнѳт) 
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Таблица менен таанышуу. 
• № 9.4-баракчасын тараткыла (Б.Блумдун таксономиясы), бул ой-жүгүртүү 

көндүмдөрүнүн же компетенттүүлүктөрүнүн бул же тигил деңгээлин баалоо үчүн 
пайдаланса боло турган ишмердүүлүктөрдүн жана продуктулардын башка 
варианты экенин түшүндүргүлө.  

• Өз алдынча түшүнүүгө убакыт бергиле. 
• Бири-бирине түшүнүүгө багытталган суроолорду берүүнү сунуштагыла, 

талкуулагыла. 
Катышуучулар таблицанын мазмунун түшүнгөнүн билүү үчүн манжа баалоону 
пайдалангыла:( «1 ден 5 ке чейин» техникасы: 1-эч нерсе түшүнгөн жокмун, 5– 
бардыгын түшүндүм). 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Катышуучулар кийин бул таблицаны практикалык 
тапшырмалар үчүн пайдаланышат. Азырынча таблицанын мазмуну канчалык деңгээлде 
түшүнүктүү экендигин талкуулоо керек. Эгер сиз таблицаны түшүнбөгөнүн көрсөңөр, дагы 
бир жолу түшүндүргүлѳ же практикалык бөлүмдө ушуга дагы кайрыла тургандыгыңарды 
эскерткиле. 
4-кадам. (15 мүнѳт) 
Чен-ѳлчѳмдѳр (маалымдоо, талкуулоо). 

• Жыйынтыктоочу баалоо үчүн тапшырмаларды иштеп чыгуунун алдында «баалоо 
чен-ѳлчѳмү (критерийи)» деп аталган дагы бир маанилүү түшүнүктү тактоо керек 
экендигин айткыла. «Чен-ѳлчѳм (критерий) деген деген сөздү кандай 
түшүнөсүңөр?» - деген суроону бергиле. Жалпы топто талкуулоого 3 мүнѳт убакыт 
бергиле. 

• Презентацияны кѳрсѳткүлѳ (№ 3-презентация (3-күн), № 30-38-слайддар). Баалоо 
чен-ѳлчѳмдѳрү-мугалимдер үчүн баалоону ачык жана түшүнүктүү кылууга 
мүмкүнчүлүк берген маанилүү элементтердин бири. Чен-ѳлчѳмдѳр мугалим 
тарабынан же окуучулар менен бирдикте иштеп чыгуусу керек. 

Чен-ѳлчѳм (критерий) – бул белги, анын негизинде баа берүү жүрѳт, бир нерсенин 
сунушталган талаптарына ылайык баа берүү боюнча чечимдерди кабыл алуунун 
эрежеси. Чен-ѳлчѳмдүк баалоонун негизги мааниси - окуучунун ѳзүнүн алдын ала иштеп 
чыккан, белгиленген чен-ѳлчѳмдѳрдүн негизинде баа берүү жана кѳзѳмѳлдѳѳ 
аракеттерин калыптандыруу, окуучунун жекече ѳнүгүүсүнүн динамикасына анын 
инсандыгынын калыптануусу үчүн абдан маанилүү болгон башкалар менен 
салыштырбастан байкоо жүргүзүү. Бул билим берүү процесстин бардык 
катышуучуларына (окуучуларга, мектептин администрациясына, ата-энелерге, 
мыйзамдуу ѳкүлдѳргѳ) алдын ала белгилүү, коллективдүү иштелип чыккан, так 
аныкталган чен-ѳлчѳмдѳрү менен билим берүүнүн максаты жана мазмунуна ылайык 
келген, окуучулардын окуу таанып билүүчүлүк компетенттүүлүгүн калыптандырууга 
түрткү болгон, алардын окуу жетишкендиктерин салыштырууга негизделген процесс. 
Чен-ѳлчѳмдүк баалоодо окуу тапшырманы аткаруунун жыйынтыгы идеалдуу түрдѳ 
кандай болору тууралуу так кѳрсѳтмѳлѳр берилет, ал эми баалоо окуучунун ушул 
максатка жакындоо даражасын аныктаган шкаланы билдирет. Туура иштелип чыккан 
баалоо чен-ѳлчѳмдѳрү окуу материалын түшүнүү тереңдигин ченөөгө мүмкүндүк берет. 
Ал ишти аткарууга чейин айтылышы керек. Баалоо чен-ѳлчѳмдѳрү окуучулар тарабынан 
визуалдуу (доскада, плакатта же окуучулардын жумушчу дептеринде жазылган) болуусу 
маанилүү. Чен-ѳлчѳмдѳр окуучуларга алардын иши кантип бааланарын жана алардан 
эмне күтүлөөрүн ачык көрсөтөт. Чен-ѳлчѳмдѳр абдан кенен болгон айрым учурларда аны 
градациялоо керек. Чен-ѳлчѳмдѳрдүн градациясы-күтүлүүчү натыйжаларга 
жетишүүсүнүн ар түрдүү деңгээлинин баяндалышы. 
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Тренер 4-5 катышуучуну тѳмѳнкү суроолорго ойлорун айтуусун сунуштайт: 
• Баалоонун чен-ѳлчѳмдѳрүн мугалим алдын ала (диагностикалык), 

калыптандыруучу жана жыйынтыктоочу баалоонун бардык түрлѳрүн 
пайдаланууда колдонушу керек.  

• Сиздин оюңуз боюнча, эмне үчүн?  
5-кадам. (30 мүнѳт) 
Практикалык тапшырма. 

• Катышуучуларды топторго бөлгүлө. 
• Ар бир топ стандарттан белгилүү бир окутуунун натыйжасын тандап, ага баалоо 

ишинин түрүн ылайыктайт. 
• Топтор баалоо иштеринин ар түрдүү варианттарын тандашына байкоо 

жүргүзгүлѳ.  
(Эгерде сизде варианттар алдын ала даярдалган болсо, аларды пайдалангыла. Мисалы: 
Натыйжа: окуучу фосфордук жер семирткичтин санын эки эсе кѳбѳйтсѳ, кандай натыйжа 
аларын табат, талдайт жана презентациялайт. Баалоо үчүн иштин түрү: презентация). 
Тапшырма (№ 3-презентация (3-күн), 39-слайд):  

1. Аткарылган иштерге баа берүүнүн шкаласын жана чен-ѳлчѳмдѳрүн   иштеп 
чыгуу. 
Окутуунун натыйжасы: ___________________________________ 

Чен-
ѳлчѳм 

Иштин 
жоктугу 

 

Ишти 
аткаруунун 
жетишсиз 
деңгээли 

Жетиштүү 
деңгээл 

 

Жогорку 
 

Илгерилүүчү 
деңгээл 
 

 1 2 3 4 5 
‘ 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Деңгээлдерди сүрөттөө үчүн Б.Блумдун 
таксономиясынын этиштери менен (демонстрациялайт, чыгарат…) таблицасын 
пайдаланууну сунуштагыла. 
6-кадам. (5 мүнѳт) 
Галерея боюнча тур.  
Сессия үчүн керектүү ресурстар: № 3-презентация (3-күн). «Химия» боюнча 
предметтик стандарттар (8-11-класс). 

 
 
 
9.3-сессия: Практикалык сессия: Баалоонун негизги стратегиялары (баалоо планы) 
 

9.3-сессия 16:30 – 
17:15 

Практикалык сессия: Баалоонун негизги стратегиялары 
(баалоо планы) 

 
Сессиянын узактыгы: 45 мүнѳт 
Күтүлүүчү натыйжалар: 
Катышуучулар:  

- предметтик стандартын негизинде белгилүү натыйжаларды баалоонун планын 
иштеп чыгышат. 

 
1-кадам. (10 мүнѳт) 
Милдеттерди коюу: 
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1. Бир чейрекке же жарым жылдыкка карата баалоо ишинин бир түрү менен 
комплекстүү баалоого мүмкүн болгон күтүлүүчү натыйжалардын топторун (же бир 
чоң натыйжа) тандагыла. 

2. Төмөндѳгү форматта жарым жылдыкка же чейрекке баалоонун планын иштеп 
чыккыла (күтүлүүчү натыйжаларга жараша).   

Формат (№ 3-презентация (3-күн), № 41-слайд): 
Күтүлүүчү натыйжалар-1-аралык иштер (контролдук-ченемдик материал /тапшырмалар, 
баалоо чен-ѳлчѳмдѳрү) - мөөнөтү-жыйынтык иштер (тапшырма, баалоо чен-ѳлчѳмдѳрү)  
Предмет ______________чейрек_______________________________ 
 
 Натыйжалар Баалоонун 

түрү 
Баалоо 
тапшырмасы 

Баалоо чен-
ѳлчѳмдѳрү 

Мөөнөтү 

      
      
      

 

Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Тапшырма түшүнүктүү экендигин байкоо үчүн топторго 
келгиле.  
2-кадам. (20 мүнѳт) 
Топтордо иштөө. Катышуучулар суроолорун беришет, топтордо иштешет. 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Топторго келип, жардамдашып тургула. 
3-кадам. (35 мүнѳт) 
Ар бир топ кезектешип өз иштерин презентациялашат. Топторго суроолор берилет, 
талкуулашат. 
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Презентациянын жүрүшүндө катышуучулар көңүл буруу 
менен угушат жана суроолорду беришет. Тренер тактоочу суроолорду берет.Мисалы: 
«Эмне үчүн жалпылоочу иштин ушул түрү натыйжага жооп берет деп эсептейсиз?» 
Комментарийлерди берет.  
4-кадам. Кайтарым байланыш. Жалпылоо жана жыйынтыктоо үчүн № 3-презентация (3-
күн), № 42-слайд таблицасын пайдалангыла.  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Катышуучулар теманы өздөштүргөнүн түшүнүү үчүн 
«Чыгуу билети» ыкмасын колдонсоңор болот (№ 3-презентация (3-күн), № 42-слайд). 
Сессия үчүн керектүү ресурстар: № 3-презентация (3-күн), «Химия» боюнча 
предметтик стандарттар (8-11-класс). 

 
 
 
10-сессия: Жалпы рефлексия 
 
10-сессия  17:15-

17:45 
«3-2-1-чыгуу билети» ыкмасын пайдалануу менен жалпы 
рефлексия 
3 жаңы нерсе билдим, 2 нерсе кызыктуу болду, 1 суроо калды. 

 
Сессиянын узактыгы: 30 мүнѳт. 
Сессиянын максаты: Үчүнчү күндү талдоо.  
Күтүлүүчү натыйжалар: 
Катышуучулар:   

• суроолорду берүү, жаңы билимдерди жана өзүнүн түшүнүүсүндө кыйынчылыктарды 
аныктоо аркылуу үчүнчү күндө эмнеге үйрөнүшкөнү боюнча өз ойлорун айта 
алышат. 
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1-кадам. (20 мүнөт) 
«3-2-1-чыгуу билети» ыкмасын пайдалануу менен жалпы рефлексия 
Тренер 3-2-1 чыгуу билетин түшүндүрөт. Бул учурда ал мындай болушу мүмкүн: 
3 жаңы нерсе (стандарттар жөнүндө).   
2 нерсе кызыктуу болгон. 
1 суроо -  кийинки күнү жообун билгиси келген. 
№6-жумушчу баракча (4-тиркеме). 
2-кадам. (10 мүнөт) 
Тренер топторго кайтарым байланыш берет.  
Тренер үчүн түшүндүрмөлөр: Тренер бардык «чыгуу билеттерди» чогултуп алып, 
көңүл буруп окуп, кийинки күнгө даярданып, катышуучулар берген суроолордун 
негизинде кантип кийинки сессияларды куруу керектиги жөнүндө ойлонушу зарыл.  
Сессия үчүн керектүү ресурстар: №6-жумушчу баракча (4-тиркеме) 
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ТИРКЕМЕЛЕР 
 

1-тиркеме: Мамлекеттик билим берүү стандарты 
 
    Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 
2014-жылдын 21-июлундагы 

№ 403 токтому менен 
бекитилген)  

Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин 
МАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТЫ 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590, 2017-жылдын 18-
августундагы № 496, 2017-жылдын 30-августундагы № 544 

токтомдорунун редакцияларына ылайык) 
 
 

1-бап. Жалпы жоболор 
 

1. Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандарты 
(мындан ары - Мамлекеттик стандарт) төмөнкүлөрдү белгилейт: 

1) жалпы орто билимдин коомдук макулдашылган артыкчылыктарын; 
2) жалпы орто билимдин максаттарын жана милдеттерин; 
3) негизги компетенттүүлүктөрдүн тизмесин жана аларга жетүүнүн деңгээлин; 
4) билим берүү тутумунун деңгээлинде, мектептин, класстын жана айрым окуучулардын 

билиминин натыйжаларына баа берүүнүн негизги принциптерин; 
5) мектептик билим берүүдөгү уюштуруу жана методикалык (технологиялык) өзгөртүүлөрдү. 
(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590 токтомунун редакциясына ылайык) 
2. Мамлекеттик стандарт төмөнкүлөрдү камсыз кылат: 
1) мектептик билим берүүнүн бардык баскычтарда бардык билим берүү тармагында 

белгиленген максаттарды жүзөгө ашырууну; 
2) окуу жүгүн ылайыкташтыруу үчүн билим берүү тармагында предметтерди интеграциялоо 

үчүн методикалык негиздерди; 
(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590 токтомунун редакциясына ылайык) 
3. Мамлекеттик стандарт компетенттик негизде билим берүү тутумун курууну камсыз кылган 

жана коомдун социалдык тапшырыгы менен мектептик билим берүүнү макулдашкан жөнгө салуу 
документтеринин (же куррикулум) тутуму аркылуу жүзөгө ашырылат: 

1) предметтик стандарттар; 
2) окуу пландары; 
3) окуу-методикалык комплекстер. 
4. Мамлекеттик стандарт предметтик стандарттарды, окуу планын жана негизги билим берүү 

программаларын иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.  
5. Окуу планы 7 билим берүү тармагынан турат, алардын ар бири өзүнө белгилүү 

предметтерди, анын ичинде - интеграцияланган предметтерди камтыйт. Билим берүү тармактары 
Мамлекеттик стандартта белгиленген негизги компетенттүүлүктү (ушул Мамлекеттик стандарттын 
тиркемеси) эске алуу менен коом жана ар бир адам үчүн актуалдуу баалуулук белгилерге, Кыргыз 
Республикасынын билим берүү тутумунун негизги чакырыктарына жараша калыптанат. 

6. Мамлекеттик стандарт билим берүү процессинин катышуучуларынын ар биринин - билим 
берүүнү башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн, мектептин администрациясынын жана 
мугалимдердин, окуучулардын өзүнүн, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрүнүн билим берүүдө 
белгилүү натыйжаларга жетишүү үчүн жоопкерчилик чөйрөсүнө өзгөрүүлөрдү бекемдейт.  

Бул үчүн билим берүүнү башкаруу органдары билим берүү тармагында саясатты иштеп 
чыгууда стратегиялык, программалык документтерди жана ченемдик укуктук актыларды иштеп 
чыгууга бизнес-коомчулуктун, коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүн, ата-энелерди, 
окуучулардын өздөрүн тартат.  
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7. Мамлекеттик стандарт Кыргыз Республикасында мектепке чейинкиден жогорку кесиптик 
билим берүүгө чейинки билим берүү тутумун куруунун бирдиктүү методологиясын камсыз кылган 
компетенттүү-багытталган стандарттар тутумунун бир бөлүгү болуп саналат. 

8. Мамлекеттик стандартты кайра кароо жана жаңылоо мектеп окуучуларын даярдоонун 
Кыргыз Республикасынын стратегиялык документтеринде бекемделген стратегиялык 
артыкчылыктарга, иш берүүчүлөрдүн керектөөлөрүнө, окуучулардын жана алардын ата-энелеринин 
суроо-талаптарына ылайык келишин камсыз кылуу максатында беш жылда бир жолудан кем эмес 
жүргүзүлүп турат. 

 9. Ушул Мамлекеттик стандартта негизги түшүнүктөр жана атоолор төмөнкү мааниде 
пайдаланылат: 

-базалык жалпы билим берүү предметтери - мектептик билим берүүнүн бардык 
баскычтарында жана профилдеринде бардык окуучулар үчүн милдеттүү болуп саналган 
предметтер; 

-базистик окуу планы - милдеттүү предметтердин тизмесин, аларды окутуунун 
ырааттуулугун, окуу жүгүнүн көлөмүн жана формасын белгилеген документ; 

-мамлекеттик компонент - менчигинин түрүнө карабастан бардык типтеги мектептер үчүн 
милдеттүү болгон мамлекеттик стандарттардын талаптарын жүзөгө ашырган мектептик билим 
берүүнүн окуу планынын бөлүгү; 

-жалпы мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандарты - ченемдик-укуктук документ, 
ал: 

мектептик билим берүүнүн бардык баскычтарында билим берүүнүн бардык тармактарында 
белгиленген максаттарды жүзөгө ашырууну камсыз кылат; 

билим берүү процессин жөнгө салат; 
улуттук жана жергиликтүү деңгээлдерде билим берүү тутумун өнүктүрүүнү камсыз кылат; 
-жеке билим берүү траекториясы - педагогдун ата-энелер менен бирге өз ара 

аракеттенүүсүндөгү координациялык, уюштуруучулук, консультациялык ишмердигинде жүзөгө 
ашырылган ар бир окуучунун тийиштүү жөндөмдүүлүгүнө, мүмкүнчүлүгүнө, жүйөлөрүнө, 
таламдарына ылайык жеке билим берүү максаттарын жүзөгө ашыруу боюнча алардын окуу ишинин 
элементтеринин белгилүү ырааттуулугу: 

-инклюзивдик билим берүү - балдарды сегрегациялоонун ар кандай формаларын четке 
каккан ийгиликтүү окуу жана социалдашуу үчүн шарттарды түзүү аркылуу бардык окуучулардын 
керектөөлөрүнүн жана муктаждыктарынын ар түрдүүлүгүнө улуттук билим берүү тутумунун 
багытталышынын жана таасир кылышынын динамикалуу процесси; 

-билимдин сапаты - билим берүүнүн натыйжасынын ар кандай билим берүү субъекттеринин 
(окуучулардын, педагогдордун, ата-энелердин, иш берүүчүлөрдүн, бүтүндөй эле коомдун) 
күткөндөрүнө же алар алдыга койгон максаттары менен милдеттерине ылайык келүү даражасы; 

-негизги компетенттүүлүк - социалдык, мамлекеттик, кесиптик тапшырыкка ылайык 
аныкталган, окуу предметтеринин базасында жүзөгө ашырылган жана окуучунун социалдык 
тажрыйбасына негизделген көп функциялуулукка ээ болгон жана предметтен жогору турган билим 
берүүнүн өлчөнүүчү натыйжасы; 

-компетенттүүлүк - белгилүү бир кырдаалда (окуу, жеке жана кесиптик) билимдин жана ыктын 
ар кандай элементтерин өз алдынча колдонууга адамдын интеграцияланган жөндөмү; 

-компетенция - окуучуну (үйрөнүүчүнү) билим алууга даярдоого карата мурдатан коюлган, 
анын белгилүү бир чөйрөдөгү натыйжалуу үзүрлүү иши үчүн зарыл болгон социалдык талап (ченем); 

-куррикулум - компетенттүүлүк негизде билим берүү тутумун курууну камсыз кылган, билим 
берүүнүн натыйжаларына, окуу процессин уюштурууга талап койгон жана мектептик билим берүүнү 
коомдун социалдык тапшырыгы менен макулдашкан жөнгө салуучу жана багыт берүүчү 
документтердин тутуму; 

-билим берүү тармагы - адамдын ишмердигинин белгилүү чөйрөсүнө тиешелүү, илимий 
жана практикалык иштин педагогикалык жактан жатыккан тажрыйбасы түрүндө берилген билим 
берүүнүн мазмуну; 

-билим берүү процесси - педагогдордун түздөн-түз катышуусу менен ар кандай түрдөгү 
сабактар жана окуучунун өз алдынча сабактары формасында, ошондой эле окуучулардын жана 
бүтүрүүчүлөрдүн сынактары, зачеттору, аттестациялоонун башка түрлөрү сыяктуу окутуунун жана 
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тарбиялоонун уюштурулган процесси. Билим берүү программаларын ишке ашыруу билим берүү 
процесси аркылуу жүзөгө ашырылат; 

-белги - бул символ, окуучулардын окуудагы жетишкендиктеринин баасын цифралар, 
тамгалар, сүрөттөр же жаңсоолор менен шарттуу-формалдык түрдө, сандык туюндуруу; 

- баа - окуучуларды баалоонун жыйынтыктарын сандык жана сапаттык чагылдыруу; 
-баа берүү - окуучулардын алардын этикалык жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө жана алар 

тарабынан турмуштук зарыл болгон компетенцияларга ээ болуусуна, ошондой эле бул иштин билим 
берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын 
талаптарына ылайык келүүсүн аныктоо үчүн окуучулар, мугалимдер, ата-энелер менен эки жактуу 
байланышты жүзөгө ашырууга багытталган маалымат арттыруучу ишин өлчөө, интерпретациялоо 
жана талдоо процесси; 

-предметтик компетенттүүлүк - негизги компетенттүүлүккө карата мамиле боюнча жекече 
компетенттүүлүк, билим берүү натыйжаларынын топтому түрүндө айрым предметтердин 
материалдары менен аныкталат; 

-предметтик стандарт - окуучунун билим алышынын, аларга жетишүү ыкмаларын жана 
предметтин алкагында өзгөрүүлөрдүн натыйжаларын жөнгө салган документ; 

-долбоор - практикалык же теориялык маанилүү маселелерди чечүүдө жетишиле турган, 
окуучулардын өз алдынча жана топтук ишин талап кылган натыйжаларга багытталган мектеп 
окуучуларынын когнитивдик (таанып-билүү), аффективдик (эмоционалдык-баалуулук) жана жүрүм-
турумдук ишмердигин уюштурууну камсыз кылуучу педагогикалык технология; 

-профилдик билим берүү - билим берүү процессинин түзүмүн, мазмунун жана 
уюштурулушун өзгөртүүнүн эсебинен окуучунун кызыкчылыгын, шыгын жана жөндөмдүүлүгүн кыйла 
толук эске алууга, жогорку класстын окуучуларынын билим алуусун улантуу жагындагы кесиптик 
кызыкчылыктарына жана ниеттерине ылайык алардын окуусу үчүн шарт түзүүгө мүмкүнчүлүк берген 
окутуунун дифференциациялоо жана жекелештирүү каражаты; 

-натыйжалар (билим берүүчү) - негизги жана предметтик компетенттүүлүккө ээ болуу 
деңгээлинде билдирилген билим берүү процессинин белгилүү этабында окуучулардын билим 
алуудагы жетишкендиктеринин топтому; 

-баа берүү тутуму - жетишкендиктерди өлчөөнүн жана окутуу маселелерин диагноздоонун, 
эки жактуу байланышты түзүүнүн, окуучуларга, мугалимдерге, ата-энелерге, мамлекеттик жана 
коомдук түзүмдөргө илим берүүнүн абалы, маселелери жана жетишкендиктери жөнүндө маалымат 
берүүнүн негизги каражаты; 

-окутуу технологиясы - билим берүүнүн максаттарына жана натыйжаларына жетишүүгө 
жана өлчөөгө багытталган окуу процессин уюштуруунун ыкмаларынын жана методдорунун тутуму; 

-билим берүү процессинин катышуучулары - окуучулар, педагогикалык кызматкерлер, 
билим берүү уюмунун башкаруучу жана окуу-көмөкчү персоналы, окуучунун ата-энелери 
(мыйзамдуу өкүлдөрү); 

-окутуунун максаты - күн мурунтан берилген жана сыпатталган шарттар, окуучунун 
келечектеги ишинин ыкмалары; билим алуунун натыйжасында ээ болгон иштин мүмкүн болгон 
түрлөрүнө карата анын жөндөмү; 

-мектептик стандарт - билим берүү уюму иштеп чыгып, бекиткен жана конкреттүү билим 
берүү уюмунун компетенциясынын чегинде окуу-тарбиялоо процессин уюштуруу боюнча анын 
өзгөчөлүгүн чагылдырган документ; 

-мектептик билим берүү - тарбиялоо жана билим берүү системасы, ал коомдогу активдүү 
иши үчүн жетиштүү болгон, анын баскычтарына тиешелүү билимди, ыктарды, тажрыйбалык 
көндүмдөрдү камсыз кылат. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590 токтомунун редакциясына ылайык) 
 
 

2-бап. Жалпы мектептик билим берүүнүн максаттары, милдеттери 
жана натыйжалары 

 
10. Билим берүүнүн максаты: улам өзгөрүп жаткан көп түрдүү дүйнөдө жеке жана коомдук 

жыргалчылыкты камсыз кылган инсандын жарандык жана кесиптик ишке даярдыгы. 
11. Билим берүүнүн милдеттери: 
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- окуучунун курактык өзгөчөлүгүнө ылайык педагогикалык жактан жатыккан адамзаттын 
илимий жана практикалык жетишкендиктеринин негизги өзөгүн өздөштүрүү; 

- ийгиликтүү социалдашуу максатында жарандык маданиятты, толеранттуулукту, өз укуктарын 
коргой билүүнү калыптандыруу; 

- коммуникативдик компетенттүүлүгүн, маек кура билүүнү, маңыздуу компромисстерди издеп 
жана табууну калыптандыруу; 

- окуучуларда өз алдынчалуулукту, демилгелүүлүктү жана өзүн тыкан алып жүрүү 
жөндөмдүүлүгүн, өз жосундары жана өз өмүрү үчүн жоопкерчиликти ала билүүнү тарбиялоо; 

- ачык маалыматтык-билим берүү мейкиндигинде, өз алдынча издөө, окуу ишмердигинде 
багыт алып жана иштей билүү жөндөмүн өнүктүрүү; 

- ар бир бала үчүн анын коомго аралашуусун камсыз кылуу жана билим алуусуна бирдей 
укуктарды берүү. 

12. Компетенттүүлүк билим берүүдө билим алуунун натыйжалары катары билим берүү 
процессинин белгилүү этабында негизги жана предметтик компетенттүүлүгүнө ээ болуу деңгээли 
менен көрсөтүлгөн окуучунун билимдеги жетишкендигинин топтому алынат. Билим берүү 
натыйжаларына окуучулардын калыптанган баалуулук максаттары жана окутуунун натыйжалары 
кирет, башкача айтканда бүтүрүүчүлөрдүн жеке, жарандык жана кесиптик керектөөлөрүн жүзөгө 
ашырууну камсыз кылган ар бир окуучунун негизги жана предметтик компетенттүүлүккө ээ болуу 
деңгээли үчүн жеке натыйжалары кирет.  

13. Мамлекеттик стандарт төмөнкүдөй баалуулук максаттарга багытталган окуучунун жеке 
мүнөздөмөсүнүн калыптанышын камсыз кылат: 

- Ата Мекенди сүйүү, улуттук салттарды урматтоо жана Кыргызстандын маданий жана табигый 
байлыктарына сарамжалдуу мамиле кылуу; 

- негизги демократиялык жана жарандык укуктарды, эркиндиктерди түшүнүү, кабыл алуу, 
эркиндиктин адептик маанисин жоопкерчилик менен ажыралгыс байланышта түшүнүү, жеке тандоо 
жасап жана аны коргой билүү; 

- социалдык, саясий, маданий турмушта толеранттуу жүрүш-туруш, өз өлкөсүнүн жана 
дүйнөнүн элдеринин маданий, руханий дөөлөттөрүн өздөштүрүү менен бир учурда эне тилге жана 
маданиятка аралашуу үчүн негиз катары маданияттардын көп түрдүүлүгүнүн баалуулугун аңдап-
түшүнүү жана кабыл алуу; 

-өзүн-өзү урматтоого жана инсандык потенциалды жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгү, заманбап 
социалдык-экономикалык шартта жеке жыргалчылыкты камсыз кылган жигердүү эмгектик ишке даяр 
болуу; 

-туруктуу өнүгүү принциптерин жолдоо, коопсуз жана дени сак жашоо ыңгайынын ченемдерин 
кармануу, техниканын жана технологиялардын өнүгүшүнүн социалдык жана экологиялык 
кесепеттеринин алдын-алуу. 

14. Окутуунун натыйжасы катары Мамлекеттик стандарт негизги компетенттүүлүктүн тизмесин 
жана калыптануу деңгээлин аныктайт. 

15. Негизги компетенттүүлүк болуп конкреттүү предметтердин мазмуну аркылуу калыптануучу 
жана ишке ашырылуучу, окуучунун социалдык тажрыйбасына негизделүүчү билим берүүнүн 
натыйжасы саналат. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590 токтомунун редакциясына ылайык) 
16. Билим берүү процессинде негизги компетенттүүлүккө окуучулар төмөнкү шарттарда ээ 

болушат: 
-окуу процесси окуучунун өз ишинин уюштурулушу жана натыйжасы үчүн өз алдынчалуулугун 

жана жоопкерчилигин өнүктүрүүгө багытталган; 
-окуучулар жалпы билим берүүнү уюштурууда жана сабактан тышкары жана класстан 

тышкары иштерде долбоордук, изилдөө, социалдык иштерди жүргүзүүдө окутуу процессинде билим 
берүү ишинин ар кандай түрлөрүн жүргүзүүгө кошулган; 

-окуучулардын максаттарды алдыга коюп жана ага жетишүү тажрыйбасына ээ болушу үчүн 
жагдайлар түзүлгөн; 

-баа берүүнүн негизинде окуучунун жекече билим берүү траекториясын туруктуу түзөтүп туруу 
мүмкүнчүлүгү камсыз кылынган; 

-мектептердин педагогдору билим берүү жана тарбиялоо ишинде компетенттүү мамилени 
көрсөткөн. 
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17. Адам жеке жана кесиптик чөйрөсүндө пайдаланган ресурстардын (маалыматтык 
ресурстар, башка адамдар жана адамдардын топтору, жеке сапаттары жана адамдын өзүнүн 
мүмкүнчүлүктөрү) категориясына ылайык төмөнкү компетенттер негизги болуп саналат: 

1) Маалыматтык компетенттүүлүк - өз ишин пландаштыруу жана жүзөгө ашыруу, негиздүү 
тыянактарды калыптандыруу үчүн маалыматтарды пайдаланууга даярдык. Маалымат менен иштей 
билүүнү талап кылат: жетишпеген маалыматты максатка умтулуу менен издөө, айрым 
фрагменттерди салыштыруу, гипотезаларды бирдиктүү талдоо жана коюу ыкмаларына ээ болуу. 
Адамга сын көз менен ой жүгүртүлгөн маалыматтын негизинде акылга сыярлык чечимдерди кабыл 
алууга мүмкүнчүлүк берет. 

2) Социалдык-коммуникациялык компетенттүүлүк - өз умтулууларын башка адамдардын жана 
социалдык топтордун таламдары менен айкалыштырууга даярдык, өз көз карашын позициялардын 
ар түрдүүлүгүн таануунун жана башка адамдардын (диний, этностук, кесиптик, инсандык) 
баалуулуктарына урмат менен мамиле кылуунун негизинде цивилизациялуу коргоп калуу. 
Маектешүүдө зарыл маалымат алууга даярдык жана аны жеке, социалдык жана кесиптик 
маселелерди чечүү үчүн оозеки жана жазуу жүзүндө билдирүү. Милдеттерди чечүү үчүн башка 
адамдардын ресурстарын жана социалдык институттарды пайдаланууга мүмкүндүк берет.  

3) "Өз алдынча уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү" компетенттүүлүгү - маалыматта, окуу жана 
турмуштук жагдайларда карама-каршылыктарды табууга жана ар кандай ыкмаларды пайдалануу 
менен аларды өз алдынча же башка адамдар менен өз ара аракеттенүү менен чечүүгө, ошондой 
эле андан аркы аракеттер жөнүндө чечимдерди кабыл алууга болгон даярдык. 

18. Компетенттүүлүктөрдүн калыптануу деңгээлин аныктоо үчүн окуучулардын өз 
алдынчалуулук деңгээли жана милдеттерди чечүүдө ишмердиктин пайдаланылган түрлөрүнүн 
татаалдыгы негиз болуп саналат. 

19. Негизги компетенттүүлүктүн калыптанышынын үч деңгээлин бөлүп көрсөтүүгө болот: 
1) биринчи деңгээл (репродукциялык) окуучулардын үлгүлөрдү (аракеттерди аткаруунун 

дайындалган алгоритми) жолдой билиши менен мүнөздөлөт; 
2) экинчи деңгээл (продукциялык) курамы боюнча жөнөкөй иштерди аткаруу, ишмердиктин 

өздөштүрүлгөн алгоритмин башка кырдаалдарда колдонуу жөндөмү менен мүнөздөлөт; 
3) үчүнчү деңгээл (креативдик) өз алдынча конструкциялоо жана негиздөө элементтери менен 

татаал курамдагы ишмердикти жүзөгө ашырууну түшүндүрөт. 
20. Окутуунун ар бир баскычында окуучулар анын курактык жана жеке өзгөчөлүктөрүнө 

ылайык жана билим берүү шарттарын эске алуу менен бардык деңгээлдеги компетенттүүлүктөргө 
ээ болот. 

21. Маалыматтык компетенттүүлүк. 
Аспект 1-деңгээл 2-деңгээл 3-деңгээл 

Милдетти 
чечүүгө 
ылайыктуу 
булактарды 
издөө 

- издөөнүн берилген 
параметрлерин 
жолдоо менен 
маалыматтарды 
табуу; 

- берилген маселе боюнча 
маалымат булагын өз 
алдынча табат; 

- берилген ишмердик 
милдеттерине 
ылайык (анын 
жүрүшүндө изделген 
маалыматты 
пайдалануу зарыл) 
маалыматты издөө 
пландаштырылат; 
- тигил же бул 
булактарды 
пайдаланууну 
негиздейт; 

- алдыга коюлган 
милдетти чечүү үчүн 
кандай маалымат 
бар экендигин, 
кайсынысы кем 
экендигин аныктайт; 

- сунуш кылынган ашкере 
маалыматтардан 
милдеттерди чечүүдө зарыл 
болгон маалыматты бөлүп 
көрсөтөт 

- ишмердиктин 
милдетине таянуу 
менен тигил же бул 
типтеги 
маалыматтарды 
пайдаланууну 
негиздейт; 
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Аспект 1-деңгээл 2-деңгээл 3-деңгээл 
- милдетти чечүү 
үчүн жеткиликтүүлүк 
жана ылайыктуулук 
көз карашынан 
алынган маалыматка 
баа берет; 
- маалыматтык 
издөөнүн 
аяктагандыгы 
жөнүндө өз алдынча 
жана жүйөлүү чечим 
кабыл алат; 

- аныктамаларды, 
энциклопедияларды 
пайдаланат, китепте 
мазмуну, ал эми 
сайтта шилтемелер 
боюнча багыт алат. 

- карточкалык жана 
электрондук каталогдордон, 
Интернеттин издөө 
тутумдарынан пайдаланат; 
- библиографиялык 
басылмалардан, мезгилдүү 
басылмалардын 
макалаларынын 
тизмелеринен пайдаланат 

- берилген 
маалыматты кайсы 
типтеги булагынан 
издөө керектигин 
көрсөтөт же 
маалыматтык издөө 
милдетине ылайык 
булакка мүнөздөмө 
берет; 

Маалыматты 
алып чыгуу 
жана адеп 
иштетүү 

- бир же бир нече 
булактардан (анын 
ичинде оозеки 
сөздөн) бир негиз 
боюнча маалымат 
алып чыгат жана 
анын алкагында 
берилген түзүмдү 
тутумга салат 

- бир же бир нече 
булактардан эки жана андан 
ашык (анын ичинде оозеки 
сөздөн) негиздер боюнча 
маалымат алып чыгат жана 
анда берилген түзүмдүн 
алкагында тутумга салат, 
суроо берүү менен диалогдо 
кошумча маалымат алат, 
бир тема боюнча 
маалыматтарды баштапкы 
тутумга салуу үчүн жөнөкөй 
түзүмдү өз алдынча берет; 

- бир же бир нече 
булактардан эки 
жана андан ашык 
негиздер боюнча 
маалыматты алып 
чыгат жана 
маалыматтык издөө 
милдетине ылайык 
өз алдынча 
аныкталган түзүмдө 
аны тутумга салат; 

- негизги ойду 
аныктоо менен 
монологдо, диалогдо, 
дискуссияларда 
(топтордо) иш 
жүзүндөгү баа 
берүүчүлүк 
маалыматтын негизги 
мазмунун, себептик-
натыйжанын 
байланышын, сүйлөп 
жаткан адамдын 
окуяларга жана 
аракеттеги 
адамдарга 
мамилесин 
кабылдайт 

- статистикалык булактан, 
тарыхый булактан, көркөм 
адабияттан берилген суроо 
боюнча маалыматты алып 
чыгат; 

- статистикалык 
булактан, тарыхый 
булактан 
маалыматты алып 
чыгууну өз алдынча 
алып чыгат жана 
жүзөгө ашырат; 
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Аспект 1-деңгээл 2-деңгээл 3-деңгээл 
- графика жана 
символдор менен 
берилген жөнөкөй 
маалыматтарды 
ачып көрсөтөт 

- графикада берилген 
жөнөкөй (бир курамдык) же 
формалдаштырылган 
(символдук) маалыматты 
текстке жана андан кайра 
которот 

- графикада берилген 
курамы боюнча 
татаал (көп 
аспекттүү) же 
формалдаштырылган 
(символдук) 
маалыматты текстке 
жана андан кайра 
которот 

Маалыматтарды 
иштетүү жана 
анын негизинде 
чечимдерди 
кабыл алуу 

-маалыматтын 
жетишсиздигин же 
өзүнүн маалыматты 
түшүнбөстүгүн 
көрсөтүү менен 
суроолорду берет 

- маалыматтын аныктыгын 
текшерүүнүн мугалим сунуш 
кылган ыкмасын жүзөгө 
ашырат; 

- текшерүүгө муктаж 
болгон маалыматты 
өз алдынча көрсөтөт, 
жана маалыматтын 
аныктыгын текшерүү 
ыкмасын колдонот; 

- маалымат 
булагынан белгилүү 
тыянактарды 
негиздеген 
аргументтерди бөлүп 
көрсөтөт 

- берилген критерийлер 
боюнча алар жөнүндө 
маалыматты салыштырып 
талдоонун негизинде 
объекттер, процесстер, 
кубулуштар жөнүндө тыянак 
чыгарат, конкреттүү 
шарттарда жалпы мыйзам 
ченемдүүлүктөрдү колдонуу 
жөнүндө тыянак жасайт 

- алар жөнүндө 
маалыматты 
салыштырып 
талдоонун негизинде 
объекттер, 
процесстер, 
кубулуштар жөнүндө 
тыянак чыгарат, 
тандалган 
эмпириялык 
маалыматтардын 
негизинде 
жалпылоону жасайт; 

Маалыматтарды 
берүү 

- алынган 
маалыматтарды так 
баяндайт 

- алынган маалыматты 
чечилүүчү милдеттин 
контекстинде баяндайт; 

- маалымат берүүнүн 
стратегиясын өз 
алдынча иштеп чыгат 
жана аны берилген 
милдетти, 
аудиторияны ж.б. 
эске алуу менен 
сунуш кылат; 

- бир формада 
алынган маалыматты 
башка форматта 
сунуш кылат 

- оозеки чыгып сүйлөө жана 
жазуу жүзүндөгү продукта 
берилген жанрда 
маалыматты сунуш кылат; 

- оозеки бетачарды 
түшүнүүнү 
жеңилдеткен жазуу 
жүзүндөгү продукту 
даярдайт 

22. Социалдык-коммуникациялык компетенттүүлүк 
Аспект 1-деңгээл 2-деңгээл 3-деңгээл 

Коммуникациялык 
кырдаалды 
талдоо 

- стандарттуу 
коммуникациялык 
кырдаалда өз ролун 
жана өнөктөрдүн 
позицияларын 
аныктайт (мен 
киммин, кандай 
максаттар бар, 
катышуучулар ким, 

- өз позициясын жана 
коммуникациялык 
кырдаалдын 
катышуучуларынын 
позицияларын, алардын 
социалдык ролун жана 
ниеттерин сырттан 
берилген коммуникациялык 
максаттар менен 
салыштырат, алардын 

- коммуникациянын 
жагдайын жана 
анын өнүгүү 
мүмкүнчүлүктөрүн 
өз алдынча баалайт 
жана божомолдойт 
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Аспект 1-деңгээл 2-деңгээл 3-деңгээл 
алар жөнүндө эмне 
билем) 

мүмкүн болуучу 
позицияларын ролдорун, 
сүйлөө амплуасын жана 
ниеттерин аныктайт 

Коммуникациялык 
ишти 
пландаштыруу 
жана даярдоо 

- стандарттуу планга 
ылайык өзүнүн 
жүрүм-турумун жана 
коммуникациялык 
милдеттерин 
аныктайт 
- берилген максаттын 
негизинде 
сүйлөнүүчү сөздүн 
планын, максаттуу 
аудиторияны жана 
чыгып сүйлөө 
жанрын даярдайт 

- стандарттуу кырдаалда 
өзүнүн коммуникациялык 
жүрүм-турумунун планын 
түзөт; 
- коммуникациялык 
милдетке ылайык оозеки 
же жазуу жүзүндөгү 
тексттин (максат - 
аудитория) мазмунун түзөт 
жана түзүмүн аныктайт  

- коммуникациялык 
жагдайдын 
өнүгүшүнө 
божомолго 
негизденүү менен 
маалыматты оозеки 
же жазуу жүзүндө 
баяндоо ыкмасын 
тандайт; 
- коммуникациялык 
жагдайга 
негизденүү менен 
коммуникациялык 
милдетти (максат-
роль-аудитория) өз 
алдынча жүзөгө 
ашырат; 

Коммуникациялык 
милдеттерди 
жүзөгө ашыруу 

- алдыга коюлган 
коммуникациялык 
милдетке жана 
берилген социалдык 
ролго ылайык 
берилүүчү 
маалыматтын 
мазмунун 
калыптандырат; 
- берилген үлгү 
боюнча жөнөкөй 
түзүмдөгү аргументти 
түзөт; 
- берилген үлгү 
боюнча оозеки жана 
жазуу жүзүндө 
стандарттарга 
ылайык өз оюн 
тариздейт; 
- оозеки жана жазуу 
жүзүндө башкаларга 
(башкалар) берилген 
маалыматтарды 
кабылдайт; 
- мугалим берген 
коммуникациялык 
форматта өнөк 
(өнөктөр) менен өз 
ара аракеттенүүнү 
колдоого алат 

- берилүүчү маалыматтын 
мазмунун түзөт жана 
алдыга коюлган 
коммуникациялык 
милдетке ылайык 
социалдык ролду тандайт; 
- өз позициясын 
түшүндүрүү менен 
аргументтерди келтирет; 
- коммуникациянын алдыга 
коюлган максатына жана 
адресатына ылайык 
белгилүү жанрдын жана 
түзүмдүн оозеки жана 
жазуу жүзүндөгү 
формасындагы (белгилүү 
формаларынын ичинен) 
стандарттарга ылайык өз 
оюн тариздейт; 
- башкалар (башкаларга) 
берилген маалыматты 
кабылдайт, тандалган 
формада (оозеки же жазуу 
жүзүндө) маалыматтын 
мазмунун берет; 
- коммуникациялардын бир 
нече форматтарын билет 
жана сапаттуу кайра 
чагылдырат 

- социалдык ролду 
жана 
коммуникациялык 
милдетти (жагдайга 
жараша) өз 
алдынча аныктоо 
менен берилүүчү 
маалыматтын 
мазмунун түзөт  
- талкуулоо үчүн 
сунуш кылынган 
позицияларга 
"жактап" жана 
"каршы" жүйөлөрдү 
тизмектейт, өз 
позициясына 
негиздеме берет; 
- коммуникациялык 
жагдайга ылайык 
коммуникациянын 
максатын, дарегин 
жана жанрын өз 
алдынча аныктоо 
менен иштетилген 
маалыматты оозеки 
жана жазуу жүзүндө 
тариздейт; 
- башкаларга 
(башкалар) 
берилген 
маалыматты оозеки 
же жазуу жүзүндө 
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Аспект 1-деңгээл 2-деңгээл 3-деңгээл 
адекваттуу 
интерпретациялайт; 
- коммуникациянын 
ар кандай 
форматтарына ээ 
болот, 
коммуникациялык 
жагдайга ылайык 
аларды өз алдынча 
тандай билет; 

Коммуникациянын 
ийгиликтерине 
баа берүү 
(рефлексия) 

- жүзөгө ашырылган 
коммуникациялардын 
күчтүү же чабал 
жактарын белгилейт; 
- коммуникациянын 
айрым жактарына 
тиешелүү жеке 
тыянактарды 
калыптандырат; 
- жүзөгө ашырылган 
коммуникацияларга 
эмоционалдык 
деңгээлде баа берет 
("жакты" - "жаккан 
жок") мисалдарды 
келтирет 

- коммуникациялардын 
натыйжаларын талдайт 
жана катышуучулардын 
позицияларынын күчтүү же 
чабал жактарын белгилейт;  
- коммуникациялар боюнча 
жалпы тыянак чыгарат, 
аларды жарым-жартылай 
максаттар менен 
салыштырат; 
- коммуникациялардын 
айрым аспекттерине баа 
берет жана негиздейт 

- катышуучулардын 
позицияларынын 
күчтүү жана чабал 
жактарын жана 
аларга өзүнүн 
катышуусун 
белгилөө менен 
коммуникациянын 
натыйжаларын 
талдайт;  
- жалпысынан 
жүзөгө ашырылган 
ишмердик боюнча 
жүйөлүү тыянак 
чыгарат жана 
аларды 
коммуникациянын 
максаттары менен 
салыштырат; 
- жүзөгө ашырылган 
коммуникациянын 
маанисинин 
даражасына, 
натыйжалуулугуна 
өзү үчүн баа берет:  
- эмнени билдим 
- эмнени түшүндүм 
- эмнени үйрөндүм 

23. "Өз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү" компетенттүүлүгү 
Компетенттүүлүк 

аспекттери 
I деңгээл II деңгээл III деңгээл 

Көйгөйдү 
аныктоо 

- мугалим берген 
параметрлерге 
ылайык сунуш 
кылынган кырдаалга 
талдоо жасайт; 
- маалыматта же 
кырдаалда карама-
каршылыктарды 
табат (белгилейт); 
- алар эмне менен 
айырмалана 
тургандыгын 

- каалаган кырдаалды 
негиздейт, чыныгы 
кырдаалды талдайт жана 
каалаган жана чыныгы 
кырдаалдын ортосундагы 
карама-каршылыктарды 
аныктайт; 
- көйгөйдүн пайда 
болуусунун мүмкүн болуучу 
айрым себептерин көрсөтөт; 
- мугалим берген логикалык 
схемалардын негизинде 

- кырдаалга өз 
алдынча талдоо 
жасоонун негизинде 
маселени аныктайт 
жана баяндайт; 
- маселеге талдоо 
жасайт (анын 
себептерин жана 
анын жашап 
турушунун 
кесепеттерин 
көрсөтөт); 
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Компетенттүүлүк 
аспекттери 

I деңгээл II деңгээл III деңгээл 

көрсөтүү менен 
реалдуу жана 
каалагандай 
кырдаалды 
сыпаттайт 

чыныгы жана каалаган 
кырдаалга талдоо жасайт; 

- маселени чечүүнүн 
мүмкүн болуучу 
жолдорун баяндайт 
жана негиздейт 

Максаттарды 
коюу жана 
пландаштыруу 

- берилген 
максаттын 
шартында 
милдеттерди коет; 
- алдыга коюлган 
милдеттерди чечүү 
үчүн сунуш кылынган 
ишмердиктин 
түрлөрүн тандайт; 
- милдеттерди чечүү 
боюнча 
кадамдардын 
ырааттуулугун түзөт 

- берилген маселеге 
адекваттуу максат коет; 
- милдеттерди, адекваттуу 
максаттарды коет; 
- ага баа берүүнүн берилген 
критерийлеринин негизинде 
(мүнөздөмөлөрдү сыпаттоо 
менен) өз ишинин 
продуктусу өз алдынча 
пландаштырат 

- маселени чечүүнүн 
альтернативдүү 
ыкмаларын 
талдоонун 
негизинде алдыга 
максат коет; 
- максатка 
жетишүүдө келип 
чыгышы мүмкүн 
болгон 
тобокелдиктер жана 
тоскоолдуктарды 
көрсөтөт жана 
алдыга коюлган 
максаттарга 
жетишүүнү 
негиздейт 

Технологияларды 
колдонуу 

- оозеки жана жазуу 
жүзүндөгү 
нускамалар боюнча 
технологияларды 
туура көрсөтөт 
(аракеттердин 
ырааттуулугу) 

- мурда белгилүүлөрдүн 
ичинен (милдеттерди чечүү 
ыкмасы) ишмердиктин 
технологияларын тандайт 
же конкреттүү милдетти 
чечүү үчүн белгилүү 
алгоритмдин бир бөлүгүн 
бөлүп көрсөтөт жана 
ишмердиктин планын түзөт 

- продуктуларга 
карата параметрлер 
/ талаптар 
өзгөргөндө белгилүү 
болгон же 
нускамада 
сыпатталган 
технологияларды 
колдонот; 
- колдо бар 
алгоритмдердин 
комбинацияларынын 
негизинде 
кадамдардын 
жаңыча 
ырааттуулугун 
пландайт 

Пландаштыруу 
жана (ички жана 
тышкы) 
ресурстарды 
уюштуруу 

- белгилүү 
ишмердикти аткаруу 
үчүн зарыл болгон 
ресурстарды атайт 

- алдыга коюлган 
милдеттерди (убактылуу, 
маалыматтык, материалдык 
ж.б.) чечүү үчүн зарыл 
болгон ички жана сырткы 
ресурстарды пландаштырат 

- ар түрдүү 
ресурстарды 
талдайт жана 
милдеттерди чечүү 
үчүн тигил же бул 
ресурсту 
пайдалануунун 
натыйжалуулугун 
негиздейт 

Ишмердиктин 
жана продуктунун 
натыйжаларына 
баа берүү 

- сырттан берилген 
алгоритм боюнча өз 
ишмердигине 
контролдук кылат; 

- иш планына ылайык өз 
ишмердигин өз алдынча 
контролдойт; 

- максатка 
жетишүүнүн 
көрсөткүчтөрүн 
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Компетенттүүлүк 
аспекттери 

I деңгээл II деңгээл III деңгээл 

- берилген 
критерийлер, 
берилген ыкма 
боюнча өз 
ишмердигинин 
үзүрүнө баа берет; 
- үлгүлөрдүн 
мүнөздөмөлөрүн 
жана алынган 
продуктуну 
салыштырат жана 
алардын 
шайкештигинин 
деңгээли жөнүндө 
тыянак чыгарат 

- ишмердиктин максатына 
ылайык критерийлер менен 
өз алдынча аныкталган өз 
ишмердигинин продуктусуна 
баа берет 

аныктайт жана 
негиздейт 
- учурдагы 
контролдун 
натыйжалары 
боюнча өз 
ишмердигине 
өзгөртүүлөрдү 
киргизүүнү негиздүү 
сунуш кылат (четке 
кагат) 

Рефлексия 
(өзүнө-өзү баа 
берүү) 

- өз ишинин күчтүү 
жана чабал 
жактарын көрсөтөт; 
- өз аракеттеринин 
жүйөлөрүн көрсөтөт. 

- ишиндеги ийгиликтердин 
жана иши жүрбөй калуунун 
себептерин көрсөтөт; 
- милдеттерди чечүүдө туш 
болгон кыйынчылыктарды 
атайт жана аларды жоюунун 
/ андан аркы ишмердикте 
алардан оолак болуунун 
жолдорун сунуш кылат; 
- чечимдерди кабыл алууда 
өз жүйөлөрүн жана тышкы 
кырдаалды талдайт. 

- башка 
милдеттерди 
чечүүдө алган 
билимин, жөндөмүн, 
тажрыйбасын 
пайдалануу 
мүмкүнчүлүгүн 
жүйөлөштүрөт 

 
 

3-бап. Окутуу түзүмүнө жана процессине карата талаптар 
 

24. Билим берүүнүн максаттарынын жана мазмунунун, окутуу технологиясынын өзгөрүшүнө 
байланыштуу, ошондой эле дүйнө жөнүндө бир бүтүн түшүнүктүн окуучуларда калыптанышы үчүн 
окуу предметтери билим берүү чөйрөсүнө топтоштурулган. 

25. Мамлекеттик стандартта төмөнкүдөй билим берүү чөйрөлөрүн бөлүп көрсөтүүгө болот, 
алардын ар бири базистик окуу планында бекемделген бир катар предметтерден турат. 

1) тилдик;  
2) социалдык;  
3) математикалык;  
4) табигый илим;  
5) технологиялык;  
6) искусство; 
7) ден соолук маданияты. 
26. Окутуунун жогорку баскычында ар бир билим берүү чөйрөсүнүн алкагында же бир нече 

билим берүү чөйрөлөрүндө окуучулар багытталган профилдешүүнү тандоо мүмкүнчүлүгүн алышат.  
27. "Тилдик" билим берүү чөйрөсү сөз сүйлөө ишинин бардык түрлөрүнө (аудирлөө, окуу, 

сүйлөө, жазуу) ээ болуунун негизинде окуучулардын сүйлөө, тилдик жана социалдык-маданий 
компетенттүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган. Тилдик билим берүү чөйрөсүнө эне (кыргыз, орус, 
тажик, өзбек), мамлекеттик жана/же расмий тил, ошондой эле бир чет тили кирет. Эне тилине 
окутуунун натыйжаларына коюлуучу талаптар биринчи тил үчүн предметтик стандарттар менен 
аныкталат. Башка тилде окутуучу мектептерде мамлекеттик/расмий тилдерге окутуу стандарттары 
экинчи тил үчүн предметтик стандартта, ал эми чет тилдер үчүн - тийиштүү түрдө чет тилдер үчүн 
предметтик стандартта аныкталат. 
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28. "Социалдык" билим берүү чөйрөсү инсандык, жарандык, социалдык компетенттүүлүктөрдү 
калыптандырууга жана өнүктүрүүгө багытталган жана адекваттуу окутуу чөйрөсүн түзүүнү камсыз 
кылат, анда окуучулар коомдо социалдык ролдорду аткаруу үчүн жетиштүү болгон социалдаштыруу 
тажрыйбасына ээ болушат.  

29. "Математикалык" билим берүү чөйрөсү математикалык тилге, логикалык операцияларга, 
түзүмдөр менен иштөө жол-жоболоруна, сан жана форма түрүндө берилген өз ара мамилелерге, 
маалыматты иштетүүнүн жана берүүнүн так ыкмаларына ээ болууну камсыз кылат. Издөөнүн, 
өлчөөнүн, талдоонун, талкуулоонун, классификациялоонун жана жалпылоонун негизинде 
милдеттерди чечүү ыкмаларына ээ болуу окуучуларга күндөлүк турмуш үчүн, ошондой эле табигый 
процесстерди иликтөө жана сыпаттоо, табигый жана социалдык кубулуштардын өз ара 
байланыштарын, адамдын ишмердигинин курчап турган чөйрөгө таасирин кароо үчүн практикалык 
аспаптарды берет. 

30. "Табигый илим" билим берүү чөйрөсү төмөнкү компетенттүүлүктөрдү калыптандырууга 
багытталган: таанып билүү жана илимий суроолорду коюу, кубулуштарды илимий түшүндүрүү, 
илимий далилдерди пайдалануу. Айрым предметтер жана табигый илимдик билим берүү 
чөйрөсүнүн интеграцияланган курстары жансыз жана жандуу табияттын биримдигин жана көп түрдүү 
касиеттерин түшүнүүнү, организмде, табигый жамааттарда, курчап турган чөйрөдө болуп жаткан 
мыйзам ченемдүүлүктөр жөнүндө түшүнүктөрдү камсыз кылып, туруктуу өнүгүү принциптерин 
жолдоого, ресурс үнөмдөөчү аракеттерди жүзөгө ашырууга, жаратылышты пайдалануунун терс 
кесепеттеринин тобокелдиктерин аңдап-түшүнүүгө жардам берет. 

31. "Технология" билим берүү чөйрөсү эмгектик, долбоордук жөндөмдөрдү жана маалымат 
менен иштөө жөндөмүн, анын ичинде маалыматтык технологияларды пайдалануу менен 
калыптандырат. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар (МКТ) жеке идеяларды иштеп 
чыгуу жана сунуш кылуу, маалыматтары чогултуу, түзүмдөштүрүү, талдоо жана маселелерди чечүү 
үчүн пайдаланылат. 

32. "Искусство" билим берүү чөйрөсү эмоционалдык чөйрөнү жана улуттук жана жалпы 
адамзаттык маданияттын чыгармаларын сунуш кылган окуучулардын курчап турган дүйнөнү көркөм-
образдык кабылдоосун өнүктүрүүгө, өзүн чыгармачылык жактан көрсөтүүнү жана көркөмдүк иштин 
ар кандай ыкмаларына ээ болууну өнүктүрүүгө багытталган. Улуттук жана дүйнөлүк көркөм 
маданият иликтөөнүн жүрүшүндө көркөм өнөр чыгармаларын талдоо жөндөмү окуучуларда маданий 
айырмачылыктарды түшүнүүнү, көп түрдүү дөөлөттөрдү жана жеке маданий бирдейликти таанууну 
калыптандырууга көмөк көрсөтөт. 

33. "Ден соолук маданияты" билим берүү чөйрөсү адамдын дене тарбия, эмоционалдык жана 
социалдык ден соолугун камсыз кылат, өзүнүн , ошондой эле башка адамдардын ден соолугуна 
жоопкерчиликтүү мамиле кылууга үйрөтөт. Бул чөйрөгө кирген предметтер ден соолукту сактоо жана 
жакшыртуу, жашоо турмуштун коопсуздук ыкмаларына ээ болууга багытталган. 

34. Бардык билим берүү мектептик жалпы билим берүүнүн бардык баскычтары үчүн 
Мамлекеттик стандарттын жана окуу планын негизинде иштелип чыккан предметтик түзүмдөр 
белгиленет, алар төмөнкүдөй түзүмдөргө ээ болот: 

1) Жалпы жоболор. 
- документтин статусу жана түзүмү; 
- жалпы билим берүүчү уюмдар үчүн негизги ченемдик документтердин тутуму; 
- негизги түшүнүктөр жана терминдер; 
2) предметтин концепциясы. 
- окутуунун максаттары жана милдеттери; 
- предметтик түзүүнүн методологиясы; 
- предметтик компетенттүүлүк; 
- негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн байланышы; 
- мазмундуу тилкелер. Окуу материалдарын мазмундуу тилкелер боюнча бөлүштүрүү. 
- предметтер аралык байланыштар. Тепчиме тематикалык тилкелер; 
3) билим берүүнүн натыйжалары жана баа берүү. 
- окуучулардын окуусунун күтүлгөн натыйжалары (баскычтар жана класстар боюнча); 
- окуучулардын жетишкендиктерине баа берүүнүн негизги стратегиялары. 
4) билим берүү процессин уюштурууга карата талаптар. 
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- предметтик стандартты аткарууга мүмкүндүк берген ресурстук камсыз кылууга минималдуу 
талаптар; 

- жүйөлүү окутуу чөйрөсүн түзүү. 
(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590 токтомунун редакциясына ылайык) 
35. Предметтик стандарт Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын мектептик 

билим берүүнүн баскычтарына ылайык ишке ашырат жана конкреттештирет. Окуучулар тарабынан 
иликтелип жаткан мазмундуу материал башка билим берүү жаатындагы предметтердин 
материалдары менен координацияланууга жана өзүнүн билим берүү тармагында жолун 
жолдоочулукка жана ырааттуулукка ээ болууга тийиш. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590 токтомунун редакциясына ылайык) 
36. Мамлекеттик стандарт окутуу тилине, уюштуруу-укуктук формасына жана менчиктин 

түрүнө карабастан Кыргыз Республикасынын бардык жалпы билим берүүчү уюмдары үчүн окуу 
планынын бирдиктүү моделин калыптандыруунун негизи болуп саналат.  

37. Окуучулардын класстар боюнча окуу жүктөмүнүн чеги алардын физиологиялык жана 
психологиялык мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле окуу материалдарын өздөштүрүү үчүн коюлган 
талаптарды жана иштин түрлөрүн эске алуу менен класстар боюнча төмөнкүдөн ашпаган көлөмдө 
(1-4-класс - беш күндүк окуу жумасында, калган класстар - беш күндүк окуу жумасында, жумалык 
окуу жүктөмү 30 сааттан ашкан учурда - жалпы билим берүү уюму 6 күндүк окуу жумасын аныктайт) 
бекемделет: 

Класстар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Окуу жүктөмүнүн чеги 20 23 25 29 30 31 33 34 35 32 33 
Бир жумалык окуу жүктөмүнүн 
чеги 

20 22 24 25 26 29 30 30 31 29 30 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590, 2017-жылдын 18-августундагы № 496, 
2017-жылдын 30-августундагы № 544 токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

38. Окуу планы билим берүү чөйрөлөрүнүн тизмесинен жана жалпы билим берүүчү 
фундаменталдык даярдыкты, окуучунун инсандыгын калыптандыруу жана өнүктүрүү максатында 
жалпы адамзаттык жана улуттук дөөлөттөргө ээ болууну камсыз кылган предметтерден турат. 

39. Окуу планы инварианттык - мамлекеттик жана варианттык - мектептик компоненттерди 
жана тандоо боюнча предметтерди бөлүштүрүүнүн негизинде мектептик билим берүүнүн мазмунун 
калыптандырууда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин, райондук 
жана шаардык билим берүү органдарынын жана жалпы билим берүүчү уюмдардын ыйгарым 
укуктарын жана жоопкерчиликтерин аныктайт. 

40. Бир жумалык окуу жүктөмүнүн алкагында убакытты мамлекеттик, мектептик жана 
элективдик (тандоо боюнча предметтер) үлүштөргө болжолдуу бөлүштүрүү төмөнкү схема боюнча 
жүргүзүлөт: 

Класстар Мамлекеттик 
компонент (%) 

Мектептик 
компонент (%) 

Элективдик компонент (тандоо 
боюнча предметтер) (%) 

1-7-класстар 95 5 - 
8-9-класстар 90 10 - 
10-11-класстар 85 10 5 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590 токтомунун редакциясына ылайык) 
41. Мамлекеттик компонент окутуунун бардык баскычында бардык окуучуларга окутуунун 

бүткүл мезгилинде ар бир билим берүү чөйрөсүнө тиешелүү предметтерди камтыган тең салмактуу 
окуу планына жеткиликтүүлүктү камсыз кылат. 

42. Мамлекеттик компонент окуу планынын базалык бөлүгүн түзөт жана Кыргыз 
Республикасынын аймагында бирдиктүү мектептик билим берүү мейкиндигин камсыз кылат. 

43. Окуу планынын мектептик компоненти билим берүү уюмунун өзгөчөлүктөрүн (багыттарын) 
чагылдырат жана окуп жаткандардын жана алардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) 
макулдашылган кызыкчылыктарын, муктаждыктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн билдирет. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590 токтомунун редакциясына ылайык) 
44. Мектептик компонент билим берүү уюмдары тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана 

окуп жаткандардын жана алардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) макулдугу менен ишке 
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ашырылат. Бир жумалык окуу жүктөмүнүн алкагында мамлекеттик, мектептик жана элективдик 
(тандоо боюнча предметтер) компоненттер республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат, 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590 токтомунун редакциясына ылайык) 
45. Мектептик жана элективдик (тандоо боюнча предметтер) компоненттердин убактыларын 

ийкемдүү пайдалануу окуучулардын жана алардын ата-энелеринин керектөөлөрүнө, артыкчылыктуу 
өнүктүрүү жана ар бир конкреттүү мектептин жана жергиликтүү билим берүү органынын 
мүмкүнчүлүктөрүнө негизделет. 

46. Предметтик стандарттарды жана базистик окуу планын иштеп чыгуу жана бекитүү Кыргыз 
Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жүзөгө ашырылат. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590 токтомунун редакциясына ылайык) 
47. Билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жалпы билим берүү уюмунун окуу 

планын Мамлекеттик билим берүү стандартынын 37-пункту менен ар бир класс үчүн белгиленген 
окуу жүктөмүнүн алкагында эксперименталдык (пилоттук) ишмердиктин муктаждыгынан улам, 
билим берүүнү башкаруунун тиешелүү бөлүмдөрүнүн сунушу боюнча бекитет. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590 токтомунун редакциясына ылайык) 
48. Стандарттардын негизине коюлган максаттарга жетишүү үчүн окуу процессин уюштуруу 

жагында стандарттарды жүзөгө ашыруунун шарттарына коюлуучу талаптар белгиленет. 
49. Натыйжаны көздөгөн жана окуучуларда жеке компетенттүүлүктүн топтомун өнүктүрүүгө 

багытталган окуу процесси өз окуусуна карата окуучулардын жигердүү позициясын калыптандыруу 
боюнча ишмердиктин ар кандай формаларын пайдаланууну талап кылат. Окуучулардын 
жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүнү камтыган механизмдери болуп окутуу технологиялары саналат. 

50. Окутууга болгон технологиялык мамиле окуучуну бир катар өз ара аракеттенүүгө тартат, 
алардын арасында - окуучулардын мугалим менен өз ара аракеттенүүлөрү (жупташып же топтошуп); 
конструктивдүү өз ара аракеттенүүлөрү (жеке же топтошуп); ар кандай типтеги маалыматтар менен 
өз алдынча иштөө. 

51. Окутуу технологиялары окутууда жана өз окуусунун натыйжалары үчүн алардын 
жоопкерчиликтерин жогорулатууда окуучулардын өз алдынчалуулугун арттырууну камсыз кылат. 
Мугалим максаттарга жетишүү үчүн консультант катары иштин катышуучусу болуп калат. 

52. Усулдук мамиледен технологиялык мамилеге өтүүдө окутуу максаттарын коюу ыкмалары 
өзгөрөт. Окутуу максаттары окуучулардын негизги жана предметтик компетенттүүлүктүн белгилүү 
деңгээлине ээ болушунан байкалган окутуу натыйжалары аркылуу баяндалат, аны мугалим жазбай 
тааный жана баа бере алат.  

53. Компетенттик мамилеге негизделген стандарттарды өздөштүрүү үчүн окутууну уюштуруу 
формалары өзгөрөт. Салттуу сабактар менен катар окутуунун активдүү жана интерактивдүү 
технологиялары, долбоордук жана изилдөөчүлүк иштер колдонулат. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590 токтомунун редакциясына ылайык) 
54. Долбоордук иштер окуучулар, мектеп, жамаат үчүн маанилүү болгон маселелерди чечүүдө 

пайдаланылат жана окуучулардын өз алдынча ишмердигине багытталган, ал жеке, жупташкан, 
топтошкон формада белгилүү убакыт ичинде жүзөгө ашырылат. Долбоорду жүзөгө ашырууга ар 
кандай курактагы топтор катыша алат. Долбоор окуучуларга ар кандай түрдөгү маалыматтарды 
пайдалануу менен билимин өз алдынча конструкциялоого мүмкүнчүлүк берет, когнитивдик 
жөндөмдүүлүктү жана социалдык компетенттүүлүктү өнүктүрөт. 

55. Компетенттик билим берүүгө өтүүдө мугалимдин ролун жана функцияларын өзгөртүү 
педагогикалык кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу стандарттарын жана 
программаларын жана алардын кесиптик өнүгүшүнүн треакториясын өзгөртүүнү талап кылат.  

 
 

4-бап. Баа берүү тутуму 
 

56. Билим берүүнүн сапатына баа берүү окуучунун билим алуудагы жетишкендиктеринин, 
билим берүү программаларынын, билим берүү процессинин касиеттеринин жана билим берүү 
уюмдарында мамлекеттик билим берүү стандарттарынын ресурстук камсыз кылынышын жана 
билимдин сапатынын ченемдик-укуктук актыларда белгиленген башка талаптарга шайкеш келишин 
аныктоо максатында жүргүзүлөт.  
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57. Билимдин сапатына, анын ичинде билимдин сапаты жөнүндө маалыматты чогултуу, 
сактоо, иштетүү жана интерпретациялоо процессине контролдук кылуу жана баа берүү, ошондой 
эле иш аткаруучуларды жана маалымат берүү формаларын аныктоо регламенти билим берүү 
тутумунда колдонулган ченемдик-укуктук актылар менен белгиленет. 

58. Мектептик билимдин сапатына баа берүү тутуму төмөнкүлөрдү камтыйт: 
1) окуучунун жеке натыйжаларын коррекциялоо, окутуунун, аттестациялоонун кийинки 

баскычына өтүү үчүн окуучунун билимдик жетишкендиктерине баа берүүнү (билимдин белгилүү 
деңгээлине жетүүнү ырастоону); 

2) окутуу жана окуу процесстерин өркүндөтүү үчүн мектептердин жетишкендиктерине баа 
берүүнү (мугалимдердин же мектептин ишмердигине баа берүүнү); 

3) билим берүү тутумуна мониторинг жүргүзүүнү жана баа берүүнү. 
59. Билим берүү тутумуна баа берүү жетишкендиктердин стандартташтырылган тесттерин 

колдонуу менен ар кандай билим берүү чөйрөсү боюнча баштапкы жана негизги мектептик 
деңгээлде окуучулардын билимдеги жетишкендиктерин туруктуу улуттук изилдөө жүргүзүү аркылуу 
ишке ашырылат. Билим берүү тутумунун абалына мониторинг жүргүзүү үчүн негизги жана жогорку 
мектептердин бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу аттестациялоонун натыйжалары да 
пайдаланылат. 

60. Билим берүү уюмуна баа берүү тутуму тышкы жана ички мониторинг жана контроль 
жүргүзүүнү айкалыштырууга негизделет. Мектептик билимдин сапатына мониторинг жүргүзүү жана 
контролдук кылуу түздөн-түз билим берүү уюмунда (өзүнө-өзү баа берүү, ички мониторинг) же билим 
берүү уюмуна карата тышкы баа берүү ишмердиги аркылуу жүргүзүлөт. 

61. Окуучулардын жеке билимдик жетишкендиктерине баа берүү тутуму төмөнкү принциптерге 
негизделет: 

1) баа берүү тутуму киргизгенге чейин билим берүүнүн натыйжаларын жана аларга жетишүү 
деңгээлин аныктоо; 

2) окутууну өркүндөтүүгө жана окуу процессине багыт берүү; 
3) окуучуларды даярдоо деңгээлине, инструментарийге, баа берүү жол-жоболоруна карата 

бирдиктүү талаптарды иштеп чыгуу; 
4) окуучунун жетишкендиктерине баа берүү аспаптарынын Мамлекеттик жана предметтик 

стандарттар менен белгиленген окутуу натыйжаларына ылайык келиши; 
5) баа берүү тутумун иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу процессине мугалимдерди кошуу; 
6) баа берүү критерийлери менен жол-жоболорунун ачыктыгын, билим берүү процессинин 

бардык субъекттери үчүн натыйжалардын түшүнүктүүлүгүн камсыз кылуу; 
7) баа берүү тутумун туруктуу өркүндөтүү. 
62. Окуучулардын жеке билимдик жетишкендиктерин жана прогрессин өлчөө үчүн баа 

берүүнүн диагностук, форматтык жана жыйынтык сыяктуу үч түрү колдонулат. 
63. Диагностук баа берүү окуучунун прогрессине баа берүү үчүн колдонулат - окуу жылынын 

ичинде мугалим окуучулардын компетенттүүлүгүнүн калыптанышынын баштапкы деңгээлин 
жетишилген натыйжалар менен салыштырууну жүргүзөт. Диагностук баа берүүнүн натыйжалары 
сыпаттама түрүндө катталат, алар жалпыланат жана мугалим үчүн окутуу милдеттерин жана 
окуучулар үчүн окуу милдеттерин коюу жолу менен окуу процессине түзөтүүлөрдү киргизүү жана 
өркүндөтүү үчүн негиз болуп, кызмат кылат.  

64. Форматтык баа берүү материалды өздөштүрүшүнүн жекече өзгөчөлүктөрүн (ишти аткаруу 
темпи, теманы өздөштүрүү ыкмалары ж.б.) эске алуу менен окуучунун прогрессин аныктоо, ошондой 
эле ийгиликтерге жетишүү үчүн рекомендацияларды иштеп чыгуу максатында колдонулат. Мугалим 
форматтык баа берүүнү окутууну өз убагында коррекциялоо, пландаштырууга өзгөртүүлөрдү 
киргизүү, ал эми окуучулар - алар аткарган иштин сапатын жакшыртуу үчүн пайдаланат. Окуучунун 
прогресси окуучу аткарган конкреттүү иштин негизинде билим берүү чөйрөсүнүн алкагында окутуу 
максаттарында түптөлгөн белгилүү натыйжаларга жетишүү катары аныкталат. Журналга белги коюу 
менен мугалим окуучунун жекече прогрессине көз салууну белгилейт.  

65. Жыйынтык баа берүү окутуунун ар бир баскычы үчүн пландаштырылган натыйжаларга 
окуучунун жетишүү даражасын аныктоо үчүн жардам берет жана учурдагы, аралык жана 
жыйынтыктоочу баа берүүдөн келип чыгат. 

66. Жекече аткарылган милдеттерге учурдагы баа берүү баа берүү ченемдерине (туура 
чечимдердин саны, жол берилген каталыктардын саны, тариздөө эрежелерин жолдоо ж.б.) жана 
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мугалими жана/же окуучунун өзү берген айрым иштерди аткаруу критерийлерине жараша 
жүргүзүлөт. Мугалим окуу материалдарын өздөштүрүүдө окуучунун жекече өзгөчөлүктөрүнө 
учурдагы баа берүүнү жүргүзөт. 

67. Орто аралык баа берүү предметтик стандартта аныкталган иштин түрлөрүнүн негизинде 
жүргүзүлөт: жазуу жүзүндөгү иштер/булактары менен иштер; оозеки жооп/бет ачар; долбоор, 
изилдөө иштери, иштин өзгөчөлүү түрлөрү; портфолио (жетишкендиктердин папкасы) ж.б. Иштин 
бардык түрлөрү баа берүү критерийлеринин негизинде бааланат, милдеттүү болуп саналат жана 
мугалим тарабынан баа берүү планын иштеп чыгууда алдын-ала пландаштырылат. 

68. Жыйынтык баа берүү мектептин календарына (чейрек, жарым жылдык, окуу жылы) ылайык 
жүргүзүлөт жана колдонуудагы ченемдерге жана баа берүүнүн иштеп чыккан критерийлерине 
ылайык жазуу жүзүндө аткарылат. Милдеттүү иштердин түрлөрүнүн саны жана алардын 
жыйынтыктоочу баа берүүдөгү салыштырма салмагы окутуунун баскычтарын жана предметтердин 
өзгөчөлүгүн эске алуу менен предметтик стандарттар боюнча аныкталат. Иштердин формаларынын 
ар түрдүүлүгүн мугалим окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен аныктайт. 

69. 1-2-класстарда натыйжаларга жетишүү ийгилигине баа берүү белги койбостон баа 
берүүнүн сапаттык жана сыпаттоо ыкмаларын пайдалануу менен жүргүзүлөт. Акырындык менен 
белги коюуну киргизүү экинчи класстын экинчи жарымынан башталат. 3-4-класстарда баа берүү үчүн 
белгилер, ошондой эле сапаттык жана сыпаттоо ыкмалары колдонулат.  

70. Баа берүү максаттарына жетишүү үчүн баштапкы класстардын мугалими: 
1) позитивдүү эки тараптуу байланышты (окуучунун ишине баяндама берген жазуу жүзүндөгү 

жана оозеки отчеттор) түзөт, окуучуларга азыркы натыйжалары менен мурдагы этаптагы 
натыйжаларын салыштырууга жардам берет, аңдап-түшүнүү процесстерин, жүйөлөрдү, окуу 
натыйжасы катары компенттүүлүктү өнүктүрүүгө оозеки баа берет; 

2) натыйжаларга жетишүүгө жана инсандын өнүгүшүнө тиешелүү окуучунун прогрессине көз 
салат жана ар бир окуу жылынын акырында сыпаттоо баасын берет; 

3) баа берүүнүн ар кандай ыкмаларын жана формаларын, анын ичинде өзүнө-өзү баа берүүнү, 
өз ара баа берүүнү, сапаттык баа берүүнүн аспаптарын (окуучунун портфолиосу, байкоо жүргүзүү, 
өнүгүү картасы ж.б.) пайдалануу; 

4) маселени биргелешип чечүү үчүн окуучунун прогресси жана окутуу процессиндеги 
кыйынчылыктар жөнүндө ата-энелерге маалымдайт; 

5) жыл сайын, экинчи класстан баштап белгилери жана коштоочу сыпаттоо формасы менен 
ар бир окуучунун жетишкендигинин табелин даярдайт. 

71. 5-11-класстарда баа берүү окуучунун ички туюмуна дем берүү, өзүнө-өзү баа берүү, өзүнө-
өзү талдоо жана өз ара баа берүү, өз ишине жана башка окуучулардын ишине сын көз менен баа 
берүү жөндөмүн калыптандырууга багытталган. Ушул максатта белгилер, ошондой эле сапаттык 
жана сыпаттоо ыкмалары колдонулат. 

72. Баа берүү максаттарына жетишүү үчүн негизги жана жогорку мектептин мугалими: 
1) бааны окутуунун натыйжасына жетишүү даражасынын көрсөткүчү катары карайт; 
2) натыйжаларга жетишүүгө жана инсандык өнүгүшүнө тиешелүү окуучунун прогрессине көз 

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

контролдук иштер ж.б.) ар кандай формаларын (жеке жана топтук, оозеки жана жазуу жүзүндө ж.б.), 
усулдарды, ыкмаларды жана аспаптарды пайдаланат; 

4) маселени биргелешип чечүү үчүн окуучунун прогресси жана окутуу процессиндеги 
кыйынчылыктар жөнүндө ата-энелерге маалымдайт; 

5) ким, качан жана кайда, ага баа бергендигине карабастан окуучуларга коюлган талаптардын 
биримдигин камсыз кылат. 

73. Негизги жана орто мектептин курсун аяктоо боюнча Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында белгиленген тартипте бүтүрүүчүлөрдүн Мамлекеттик жыйынтыктоочу 
аттестациясы, анын ичинде мектепке карата сырткы агенттик өткөргөн жетишкендиктердин 
стандартташтырылган тест формасында өткөрүлөт. 
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    Кыргыз Республикасында 

жалпы орто билимдин мамлекеттик 

билим берүү стандартына 

тиркеме 

 
Билим берүү чөйрөлөрүн калыптандыруунун 

ПРИНЦИПТЕРИ ЖАНА НЕГИЗДЕРИ 
(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590, 2017-жылдын 30-августундагы № 544 токтомдорунун редакцияларына 

ылайык) 
Коомдун 

экономикалык 

жана саясый 

системасынын 

өзгөрүшү  

Тез өзгөрүп 

жаткан 

(глобалдык) 

дүйнө, ал 

чакырыктарга 

жоопторду, тез 

арада 

ыңгайлаштырууну 

жана 

маселелерди 

чечүүнү талап 

кылат 

Маалыматтык 

коомдун жана 

маалыматтарды 

берүүнүн 

техникалык 

каражаттарынын 

өнүгүшү 

Курчап турган 

чөйрөнүн 

чакырыктары. 

Ресурстарды 

үнөмдөөчү 

(энергия-суу ж.б.) 

технологияларга 

өтүү зарылчылыгы 

Өлкөнүн, 

региондун, 

дүйнөнүн 

маданий 

көп 

түрдүүлүгү 

Кыргызстандын 

экономикасынын 

атаандашууга 

жөндөмдүүлүгүн 

жогорулатуу 

зарылчылыгы. 

Жаңы 

технологияларды 

өздөштүрүү, 

технологиялык ой-

жүгүртүүнү 

өнүктүрүү 

Ар кандай 

таламдык 

топтордун 

керектөөлөрүн 

эске алуу жана 

билим берүү 

системасы үчүн 

макулдашылган 

социалдык 

тапшырыгын 

иштеп чыгуу 

зарылчылыгы 

Өмүр бою 

сапаттуу, анын 

ичинде 

инклюзивдик 

билим алууда 

бирдей 

мүмкүнчүлүктөрдү 

камсыз кылуу 

зарылчылыгы 

Баалуулуктар 

Өз Ата Мекенин - 

Кыргызстанды урматтоо жана 

сүйүү 

Демократиялык жана жарандык 

укуктар, эркиндиктер жана социалдык 

жоопкерчилик 

Көп түрдүүлүк 

баалуулуктарды таануу 

Өзүн-өзү урматтоо 

жана жеке 

потенциалды жүзөгө 

ашыруу 

мүмкүнчүлүктөрү 

Ден соолук жана курчап 

турган чөйрөнүн 

коопсуздугу 

Максат 

Инсандын улам өзгөрүп жаткан көп түрдүү дүйнөдө жеке жана коомдук бакубаттуулукту камсыз кылган жарандык жана кесиптик ишке даяр болуу 

Негизги компетенттүүлүк 
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Маалыматтык Социалдык коммуникациялык Өз алдынча уюштуруу жана 
маселелерди чечүү 

Өз ишин пландаштыруу жана 

жүргүзүү үчүн маалыматтарды 

пайдаланууга, жүйөлүү тыянактарды 

жасоого даярдык. Ал адамга 

маалыматтын тегерегинде 

критикалык ой жүгүртүүнүн 

негизинде чечим кабыл алууга 

мүмкүндүк берет 

Өз умтулууларын башка адамдардын жана социалдык топтордун 

кызыкчылыктары менен салыштырууга, позициялардын ар түрдүүлүгүнүн 

негизинде өз көз карашын негиздүү коргоо жана башка адамдардын 

баалуулуктарына (диний, этностук, кесиптик, инсандык ж.б.) урматтоо менен 

мамиле кылууга даярдык.  

Маектешүүдө зарыл маалымат алууга жана аны жеке, социалдык, кесиптик 

маселелерди чечүү үчүн оозеки түрдө жана жазуу жүзүндө берүүгө даярдык. 

Ал милдеттерди чечүү үчүн башка адамдардын жана социалдык 

институттардын ресурстарын пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет 

Маалыматта, окууда жана/же 

турмуштук жагдайларда карама-

каршылыктарды табууга жана ар 

кандай ыкмаларды пайдалануу 

менен өз алдынча же башкалар 

менен өз ара аракетте аларды 

чечүүгө, ошондой эле андан 

аркы аракеттер жөнүндө чечим 

кабыл алууга даярдык 

Билим берүү чөйрөлөрү 

Тилдик Социалдык Математикалык Табигый илимдер Технологиялык Искусство Ден соолук 
маданияты 

(эне тил, 

кыргыз, орус 

жана чет 

тилдери) 

(тарых, "Адам 

жана коом", 

укук таануу, 

дин 

маданиятынын 

тарыхы) 

(математика, 

алгебра, 

геометрия) 

(химия, биология, 

физика, география, 

астрономия) 

(технология, чийме 

жана дизайн, 

компьютердик 

сабаттуулук) 

(адабият, музыка, 

көркөм сүрөт 

чыгармачылыгы) 

(дене тарбия, турмуш-

тиричилик 

коопсуздугунун 

негиздери) 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ 
 

ТОКТОМ 
 
2016-жылдын 15-ноябры № 590 

 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы № 403 "Кыргыз 

Республикасында жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү 
жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу 

Мектептик билим берүү системасын профилдик билим берүүнү уюштурууга даярдоо 
максатында, "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесине, 
"Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык 
Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

 
ТОКТОМ КЫЛАТ: 

 
1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы № 403 "Кыргыз 

Республикасында жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү 
жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

- аталышындагы жана 1-пунктундагы "орто" деген сөз "мектептик" деген сөз менен 
алмаштырылсын; 

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мектептик билим берүү 
тутумуна жаңы муундагы стандарттарды этап менен киргизүү боюнча иш-чаралардын планы ушул 
токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасында жалпы орто 
билимдин мамлекеттик билим берүү стандартында: 

- аталышындагы, 1-пунктундагы, 9-пункттун бешинчи абзацындагы, 2-главанын аталышындагы 
"орто" деген сөз "мектептик" деген сөз менен алмаштырылсын; 

- 2-пункттун 1-пунктчасындагы "деңгээлинде" деген сөз "баскычтарда" деген сөз менен 
алмаштырылсын; 

9-пунктта: 
- экинчи абзацтагы "окутуунун бардык баскычтарында жана окутуунун бардык профилдеринде" 

деген сөздөр "мектептик билим берүүнүн бардык баскычтарында жана профилдеринде" деген 
сөздөр менен алмаштырылсын; 

- алтынчы абзацтагы "деңгээлдеринде" деген сөз "баскычтарында" деген сөз менен 
алмаштырылсын; 

- сегизинчи абзацтагы "региондук/жергиликтүү" деген сөздөр "жергиликтүү" деген сөз менен 
алмаштырылсын; 

- он үчүнчү жана он төртүнчү абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
"- компетенттүүлүк - белгилүү бир кырдаалда (окуу, жеке жана кесиптик) билимдин жана ыктын 

ар кандай элементтерин өз алдынча колдонууга адамдын интеграцияланган жөндөмү; 
- компетенция - окуучуну (үйрөнүүчүнү) билим алууга даярдоого карата мурдатан коюлган, анын 

белгилүү бир чөйрөдөгү натыйжалуу үзүрлүү иши үчүн зарыл болгон социалдык талап (ченем);"; 
он жетинчи-жыйырманчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
"- билим берүү процесси - педагогдордун түздөн-түз катышуусу менен ар кандай түрдөгү 

сабактар жана окуучунун өз алдынча сабактары формасында, ошондой эле окуучулардын жана 
бүтүрүүчүлөрдүн сынактары, зачеттору, аттестациялоонун башка түрлөрү сыяктуу окутуунун жана 
тарбиялоонун уюштурулган процесси. Билим берүү программаларын ишке ашыруу билим берүү 
процесси аркылуу жүзөгө ашырылат; 
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- белги - бул символ, окуучулардын окуудагы жетишкендиктеринин баасын цифралар, тамгалар, 
сүрөттөр же жаңсоолор менен шарттуу-формалдык түрдө, сандык туюндуруу; 

- баа - окуучуларды баалоонун жыйынтыктарын сандык жана сапаттык чагылдыруу; 
- баа берүү - окуучулардын алардын этикалык жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө жана алар 

тарабынан турмуштук зарыл болгон компетенцияларга ээ болуусуна, ошондой эле бул иштин билим 
берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын 
талаптарына ылайык келүүсүн аныктоо үчүн окуучулар, мугалимдер, ата-энелер менен эки жактуу 
байланышты жүзөгө ашырууга багытталган маалымат арттыруучу ишин өлчөө, интерпретациялоо 
жана талдоо процесси;"; 

жыйырма тогузунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
"- окутуунун максаты - күн мурунтан берилген жана сыпатталган шарттар, окуучунун келечектеги 

ишинин ыкмалары; билим алуунун натыйжасында ээ болгон иштин мүмкүн болгон түрлөрүнө карата 
анын жөндөмү;"; 

төмөнкүдөй мазмундагы отуз биринчи абзац менен толукталсын: 
"- мектептик билим берүү - тарбиялоо жана билим берүү системасы, ал коомдогу активдүү иши 

үчүн жетиштүү болгон, анын баскычтарына тиешелүү билимди, ыктарды, тажрыйбалык көндүмдөрдү 
камсыз кылат."; 

- 15-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
"15. Негизги компетенттүүлүк болуп конкреттүү предметтердин мазмуну аркылуу калыптануучу 

жана ишке ашырылуучу, окуучунун социалдык тажрыйбасына негизделүүчү билим берүүнүн 
натыйжасы саналат,"; 

- 34-пунктта: 
биринчи абзац "чөйрөлөрү жана" деген сөздөрдөн кийин "мектептик жалпы" деген сөздөр менен 

толукталсын; 
4-пунктчанын экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
"- предметтик стандартты аткарууга мүмкүндүк берген ресурстук камсыз кылууга минималдуу 

талаптар;"; 
- 35-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
"35. Предметтик стандарт Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын мектептик 

билим берүүнүн баскычтарына ылайык ишке ашырат жана конкреттештирет. Окуучулар тарабынан 
иликтелип жаткан мазмундуу материал башка билим берүү жаатындагы предметтердин 
материалдары менен координацияланууга жана өзүнүн билим берүү тармагында жолун 
жолдоочулукка жана ырааттуулукка ээ болууга тийиш."; 

- 37-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
"37. Окуучулардын класстар боюнча окуу жүктөмүнүн чеги алардын физиологиялык жана 

психологиялык мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле окуу материалдарын өздөштүрүү үчүн коюлган 
талаптарды жана иштин түрлөрүн эске алуу менен класстар боюнча төмөнкүдөн ашпаган көлөмдө 
(1-4-класс - беш күндүк окуу жумасында, калган класстар - беш күндүк окуу жумасында, жумалык 
окуу жүктөмү 30 сааттан ашкан учурда - жалпы билим берүү уюму 6 күндүк окуу жумасын аныктайт) 
бекемделет: 

Класстар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Окуу жүктөмүнүн чеги 20 23 25 26 30 31 33 34 35 32 33 
Бир жумалык окуу жүктөмүнүн чеги 20 22 24 25 26 29 30 30 30 29 30 

"; 
- 40-пункт төмөнкүдөй мазмунда баяндалсын: 
"40. Бир жумалык окуу жүктөмүнүн алкагында убакытты мамлекеттик, мектептик жана 

элективдик (тандоо боюнча предметтер) үлүштөргө болжолдуу бөлүштүрүү төмөнкү схема боюнча 
жүргүзүлөт: 

Класстар Мамлекеттик 
компонент (%) 

Мектептик 
компонент (%) 

Элективдик компонент (тандоо 
боюнча предметтер) (%) 

1-7-класстар 95 5 - 
8-9-класстар 90 10 - 
10-11-класстар 85 10 5 

"; 
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- 43 жана 44-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
"43. Окуу планынын мектептик компоненти билим берүү уюмунун өзгөчөлүктөрүн (багыттарын) 

чагылдырат жана окуп жаткандардын жана алардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) 
макулдашылган кызыкчылыктарын, муктаждыктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн билдирет. 

44. Мектептик компонент билим берүү уюмдары тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана 
окуп жаткандардын жана алардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) макулдугу менен ишке 
ашырылат. Бир жумалык окуу жүктөмүнүн алкагында мамлекеттик, мектептик жана элективдик 
(тандоо боюнча предметтер) компоненттер республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат,"; 

- 46 жана 47-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
"46. Предметтик стандарттарды жана базистик окуу планын иштеп чыгуу жана бекитүү Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жүзөгө ашырылат. 
47. Билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жалпы билим берүү уюмунун окуу планын 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын 37-пункту менен ар бир класс үчүн белгиленген окуу 
жүктөмүнүн алкагында эксперименталдык (пилоттук) ишмердиктин муктаждыгынан улам, билим 
берүүнү башкаруунун тиешелүү бөлүмдөрүнүн сунушу боюнча бекитет."; 

- 53-пункт төмөнкүдөй мазмунда баяндалсын: 
"53. Компетенттик мамилеге негизделген стандарттарды өздөштүрүү үчүн окутууну уюштуруу 

формалары өзгөрөт. Салттуу сабактар менен катар окутуунун активдүү жана интерактивдүү 
технологиялары, долбоордук жана изилдөөчүлүк иштер колдонулат."; 

Кыргыз Республикасында жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына 
карата Билим берүү чөйрөлөрүн калыптандыруунун принциптери жана 
негиздери тиркемесинин "Билим берүү чөйрөлөрү жана предметтери" бөлүмү төмөнкүдөй 
редакцияда баяндалсын: 

" 
Билим берүү чөйрөлөрү 
Тилдик Социалдык Математик

алык 
Табигый 
илимдер 

Технология
лык 

Искусство Ден соолук 
маданияты 

(эне тил, 
кыргыз, 
орус жана 
чет 
тилдери) 

(тарых, 
"Адам жана 
коом", укук 
таануу) 

(математик
а, алгебра, 
геометрия) 

(химия, 
биология, 
физика, 
география, 
астрономия
) 

(технология
, чийме 
жана 
дизайн, 
компьютер
дик 
сабаттуулу
к) 

(адабият, 
музыка, 
көркөм 
сүрөт 
чыгармачы
лыгы) 

(дене 
тарбия, 
турмуш-
тиричилик 
коопсуздугу
нун 
негиздери) 

". 
2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын: 
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "2004-жылдын 23-июлундагы № 554 Кыргыз 

Республикасынын мектептик билим берүүсүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү 
жөнүндө" токтому; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы № 202 "Кыргыз 
Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарында мектептик окуу жүктөмүн этабы менен 
кыскартуу жөнүндө" токтому. 

3. Ушул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыяланууга тийиш жана 2016-
жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кирет. 

  
  
Премьер-министр С. Жээнбеков 
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 Тиркеме 
Кыргыз Республикасынын мектептик билим берүү системасына жаңы муундагы 

стандарттарды этап менен киргизүү иш-чараларынын 
ПЛАНЫ 

№ Иш-чаралар Мөөнөтү Жооптуу аткаруучулар 
1 Кыргыз Республикасынын 

жалпы билим берүү 
уюмдарынын 1-4, 5-9, 10-11-
класстары үчүн жаңы 
муундагы предметтик 
стандарттарды БИМдин 
чечими менен бекитүү 

2016-
2017-
жылдар 

БИМ 

2 1-4-класстар үчүн 
предметтик стандарттарды 
киргизүү 

2017-
2018-
жылдар 

БИМ, райондук/шаардык билим 
берүү башкармалыктары, 
бөлүмдөрү, борборлору, жалпы 
билим берүүчү уюмдар 

3 5-9-класстар үчүн 
предметтик стандарттарды 
киргизүү 

2018-
2019-
жылдар 

БИМ, райондук/шаардык билим 
берүү бөлүмдөрү, жалпы билим 
берүүчү уюмдар 

4 10-11-класстар үчүн 
предметтик стандарттарды 
киргизүү 

2019-
2020-
жылдар 

БИМ, билим берүү 
башкармалыктары, бөлүмдөрү, 
борборлору, жалпы билим 
берүүчү уюмдар 

5 Жаңы муундагы стандарттар 
үчүн окуу-методикалык 
комплекстерди (ОМК) иштеп 
чыгуу жана басып чыгаруу 

2016-
2019-
жылдар 

БИМ, Финмин 

6 Жаңы муундагы предметтик 
стандарттар боюнча жалпы 
билим берүү уюмдарынын 
мугалимдеринин 
квалификациясын 
жогорулатуу жана кайра 
даярдоо курстарын өткөрүү 

Дайыма Кыргыз Республикасынын Билим 
берүү жана илим министрлигинин 
алдындагы Педагогика 
кызматкерлеринин 
квалификациясын жогорулатуу 
жана кайра даярдоо 
республикалык институту 

7 Мугалим адистерди даярдоо Дайыма БИМ, педагогикалык кадрларды 
даярдоо боюнча университеттер, 
институттар, колледждер 

". 
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2.1-тиркеме: №1-жумушчу барак 
№1-жумушчу вариант 
 
Нускама: Мамлекеттик стандарттын негизги компетенттүүлүктѳрү жѳнүндѳ Сиз бергиңиз 
келген 2 суроо жазыңыз.  
Сураныч, сизге маалымат бергенге чейин жоопту жазбай туруңуз. 
 
1-суроо: 
 
 
 
 
 
 
1-жооп: 
 
 
 
 
 
 

 
2-суроо: 
 
 
 
 
 
 
2-жооп: 
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2.2-тиркеме: №2-жумушчу барак 
 
№2-жумушчу барак 
 
Нускама:  

• Жуптарда негизги компетенттүүлүктѳрдүн бирѳѳсүн тандагыла. 
• Ушул компетенттүүлүктѳрдү кантип ѳнүктүрү тууралуу ой жүгүрткүлѳ жана 

ылайыктуу жерлерге толтургула. 
• Ушул кѳнүгүүнүн аягында маалыматты сунуштоого даяр болгула.  
 
 

1.Бир негизги компетенттүүлүктү тандагыла: 
• Маалыматтык 
• Социалдык-коммуникациялык  
• Ѳзүн ѳзү уюштуруу жана кѳйгѳйлѳрдү чечүү 

 
2.Предметти тандагыла: _______________  Окуу жылын тандагыла: _______ 
 
 
3.Ушул компететтүүлүктѳрдү ѳнүктүрүүгѳ аракет кылган сабактын бѳлүгүн же сабакты 
баяндагыла. 
 
 
4.Сиздин оюңуз боюнча, ушул сабак/бѳлүк учурунда окуучулар ушул компетенттүүлүктѳрдү 
ѳнүктүрүү үчүн эмне кылышы керек?  
  
 
 
 
5.Ушул компетенттүүлүктү ѳнүктүрүү максатына жетишүү процессинде сизде кандай 
кыйынчылыктар пайда болот жана мугалим кантип ушул татаал кырдаалды чече алат? 
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3-тиркеме: №3-жумушчу барак 
 
№3-жумушчу барак 
 
Нускама: Силердин максат автоунааны башкарууну окутуу боюнча стандартты иштеп 
чыгуу. Саналган элементтердин мазмуну кандай болушу мүмкүн экендигин түшүнүүгѳ 
аракет кылгыла жана бош жерлерге ылайыктуу маалыматты жазгыла.  
  
1. Бул курстун максаты:  
 
 
 
2. Бул курс учурунда катышуучулар тѳмѳнкү компетенттүүлүктѳргѳ ээ болушат:  
 
 
 
3. Ушул компетенттүүлүктѳргѳ ээ болушу үчүн катышуучулар тѳмѳнкү үч теманы окушат:   
 
 1-тема: 
  

2-тема: 
 
3-тема 

 
4. Бул курстун аягында үч күтүлүүчү натыйжалар бар:  
 

1-натыйжа:  
 
 
 

2-натыйжа:  
 
 
 

3-натыйжа:  
 
 
 
5. Жогоруда сунушталган натыйжалардын бирѳѳсүн тандагыла жана катышуучулардын 
ушул натыйжаларга жетишкендерин кѳрсѳткѳн 2 ден кем эмес аракеттерин кѳрсѳткүлѳ: 
  
 Натыйжа:  
 
 
 1-кѳрсѳткүч: 
 
 
 2-кѳрсѳткүч: 
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3.1-тиркеме: №4-жумушчу барак 
 
№4-жумушчу барак 
 
Нускама: ушул стандарттар жана сиздин практикалык ишмердүүлүгүңүз ортосундагы 3 
айырмачылыкты аныктагыла. Ушул айырмачылык тууралуу маалымат берген стандарттын 
элементин аныктагыла (мисалы, компетенттүүлүктѳр, күтүлүүчү натыйжалар, 
кѳрсѳткүчтѳр, баалоо ж.б.) 
  

№ Ушул стандарт жана сиздин практикалык 
ишмердүүлүгүңүз ортосундагы айырмачылыкты 
баяндагыла 

Бул айырмачылыкты 
камтыган стандарттын 
элементи   

1 
 
 
 
 
 
 

  

2 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

3 
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3.1-тиркеме: №5-жумушчу барак: Сабактын планы 

 

№5-жумушчу барак 
 

Нускама: тѳмѳнкү үлгүгѳ ылайык жаңы стандарттарга негизделген сабактын планын 

даярдагыла. Сабактын планын флипчартка жазгыла. Силер сабактын планын башка 

катышуучуларга тааныштыруу үчүн флипчартты дубалга илишиңер керек.  

 

 

1. Предмет: ______________    2. Окуу жылы _________ 

 

 

 

 

3. Сабактын темасы: ______________ 

 

 

 

 

4. Окуучуларыңызда кандай предметтик компетенттүүлүктѳрдү калыптандырууга аракет 

кылып жатасыз? 

 

 

 

 

5. Ушул стандарттардын кандай күтүлүүчү натыйжаларына алып келүүгѳ аракет кылып 

жатасыз? 

 

 

 

 

6. Кандай кѳрсѳткүчтѳр окуучулар ээ болгон компетенттүүлүктѳргѳ кѳрсѳтѳт?  

 

 

 

 

7. Ушул сабактын жүрүшүндѳ сиздин окуучуларыңыз аткарган 4-5 кадамдарды 

(ишмердүүлүктүн түрүн) санаңыз. 
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4 -тиркеме: №6-жумушчу барак 

 

№6-жумушчу барак 
 

Нускама: Сураныч, 3-2-1 (Чыгуу билет: 3-2-1) чыгуу билетиндеги тѳмѳнкү суроолорго жооп 

берип жана ушул билетти ѳзүңүздүн тренериңизге бериңиз. Бул сизге окутуу тууралуу 

ѳзүңүздүн оюңузду билдирүүгѳ, ошондой эле тренерге тренингдин экинчи күнүнѳ 

жакшыраак даярданууга жардам берет. 

 

Предметтик стандарттарга карата кайсы үч жаңы нерсени сиз таба алдыңыз? 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Предметтик стандарттарга карата сиз мурун билген 2 нерсени баяндагыла: 

1. 

2. 

 

 

 

 

Ушул семинар-тренингдин кийинки күндѳрүндѳ сиз кандай бир маанилүү суроого жооп 

алгыңыз келет? 

1.  
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6 -тиркеме: №7-жумушчу барак 

 

6-тиркеме: Шыктандыруучу билим берүүчү чөйрөсү 

 

Шыктандыруучу билим берүүчү чөйрөсү азыркы шартта бир нече аспектилерди 

камтыган татаал көп баскычтуу кубулуш катары каралат:  

 

o материалдык (класс жана мектептердин абалы);  

o уюштуруу (окуу процесси кантип уюштурулган, класстан тышкаркы 

ишмердүүлүк); 

o психологиялык (колдоо жана түрткү берүү, окуучу жана мугалимдин 

ортосундагы мамиле, профилдик билим берүү мүмкүнчүлүгү); 

o педагогикалык (мугалим жана окуучунун деңгээли); 

o технологиялык (класстын материалдык-техникалык базасы, 

мектептер).    

 

Шыктандыруучу билим берүүчү чөйрөсүнүн төмөнкү түрлөрүн бөлүп көрсөтүүгө 

болот: физикалык, психологиялык, академиялык. Алардын ар бирине кенен токтололук.  

 

Физикалык чөйрө. Ирландия, Япония, Чили мамлекеттеринин мектептеринде 

жүргүзүлгөн изилдөө физикалык (мейкиндик) чөйрө канчалык жагымдуу уюштурулганын 

көрсөттү, чөйрө инсандын интеллектуалдык жана инсандык өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөрүнө, 

тарбиясынын, эмоционалдык абалынын деңгээлине байланыштуу. Классты жасалгалоодо 

түстүн окучууларга психологиялык жана физикалык абалына таасирин тийгизет. Бул жерде 

төмөнкү педагогикалык шарттарга көңүл буруу зарыл: а) окуучулардын курагы; б) түстү 

кабыл алуу мыйзамдары; в) маанилик-мазмундук жүк. Үйдөгү мыкты жумуш чөйрөсү да 

билим алууга жагымдуу таасирин тийгизе турганын белгилеп кеткибиз келет. Үйдөгү окуу 

шарты ата-энелерге байланыштуу болот, мунун зарылчылыгы тууралуу алар менен билим 

алуу үчүн жагымдуу шарт түзүү тууралуу сүйлөшүү зарыл.  

 

Психологиялык чөйрө. Мугалим, ата-энелер, коом менен окуучунун ортосундагы 

өз ара мамилени түзүүдөгү балдардын сезимдери, көз караштары, пикирлери. 

Шыктандыруучу психологиялык чөйрөнү калыптандырууда улуулардын, чөйрөдөгү 

адамдардын жүрүм-турум, карым-катыш модели, мындан тышкары алардын окуучулардын 

керектөөсүн эске алган колдоосу абдан чоң роль ойнойт. Сабактагы психологиялык 

коопсуздуктун зарыл шарттары бири - бирине ишеним менен мамиле жасоо, урматтоо жана 

көңүл коюу менен өз ара мамиледе болуу.  Коопсуз психологиялык чөйрө түзүүнүн 

маанилүү принциптери төмөнкүлөр болуп саналат: а) өнүктүрүүчү окутууга таянуу; б) коргоо 

жана колдоо; в) өз алдынча ой жүгүртүү, талдоо жана чечим кабыл алууну калыптандыруу 

жана тарбиялоо.  

 

Академиялык чөйрө. Бул мугалимдердин билим, билгичтик, көндүмдөрүн, 

компетенттүүлүктөрүн, окуу китептеринин балдардын курактык өзгөчөлүктөрүнө жана 

интеллекттуалдык деңгээлине ылайык келишин камтыйт1. Сабакта өнүктүрүүчү окутуу 

методдорун, инсанга багытталган технологияны колдонуу аркылуу шыктандыруучу 

академиялык чөйрөнү түзүүгө мүмкүн. Мындан тышкары окутуунун оюн методдору да 

шыктандыруучу чөйрөнү түзүүнү шарттайт. Төмөндө биз жалпыланган айрым бир 

сунуштамаларды келтиребиз:    

 
1  «Мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү» аттуу колдонмодон, Эсенгулова М.М., Асекова Ж.Д. - Бишкек, 2012.  
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• Адатта мектеп окуучуларын супсак окутуу методдору тез эле тажатып жиберип, 

алардын окууга болгон кызыгуулары жоголот, ошондуктан окутууну кызыктуу сабак 

же оюн түрүндө уюштургула. 

• Окутуунун өнүктүрүүчү методдорун сунуштоо менен сиз, билим алууга кызыгууну 

жандандырып, көбүрөөк жана тырышчаактык менен окууга түрткү бересиз. 

• Окуучулар (мугалимдер) үчүн жетише турган максаттарды коюу жакынкы аралыкта 

эмнеге жетишүү керектигин ачык көрсөтүү менен жетишкендикти андан ары ченөөгө 

да жардам берет.   

• Максаттарды ишке ашыруу канааттануу жана ишенимдүүлүк сезимдерин жаратып, 

окуучуларга жаңы максаттарга жетүүгө кыйыр түрткү берет.  

• Мыкты жумуш, оптималдык чөйрө билим алууга жагымдуу шарт түзөт. Уюштуруунун 

бузулушу жана ызы-чуу көп учурда концентрацияны төмөндөтүп, окутууда 

кыйынчылыктарды пайда кылат.   

 

Академиялык чөйрө түзүүдө белгилүү бир педагогикалык принциптерди 

(баалуулуктарды) кармануу зарыл, алар шыктандыруучу чөйрө түзүүгө шарт түзөт. 1) 

Окутуунун маанилүүлүгү. 2) Шыктандыруу, жардам берүү, билим алууда колдоо. 3) Мактоо 

жана сыйлоо. 4) Мугалимдин инсандыгы.  

 

А.Калинина өзүнүн макаласында2 сабактагы академиялык чөйрөнүн үч негизги 

эмпирикалык көрсөткүчтөрүн бөлүп көрсөтөт: 

1. эмоционалдык фондун көрсөткүчтөрү: вербалдык – окуулар менен өз ара 

аракеттешүү процессине оптимисттик түрдөгү ниетти сөз аркылуу билдирүү, 

вербалдык эмес – жылмаюу, күлкү, токтоо жана позитивдик маанай.  

2. Кызматташууга жөндөмдүүлүктүн көрсөткүчтөрү: вербалдык - башкалардын 

пикирлерине жана идеяларына кызыгуусун сөз менен билдирүү, окуучуларга 

тактоочу суроолор менен кайрылуу: «Сен кандай деп эсептейсиң?», «Бул сага 

жагабы?», вербалдык эмес - кунт коюп угууну ачык көрсөтүү.  

3. Өз ара аракеттешүүнүн натыйжалуулугун көрсөтүү: вербалдык - маселени чечүүнү, 

жыйынтыкка канааттанууну сөз менен тастыктоо, вербалдык эмес -   

жыйынтыктарды чыгарууда аткарылган иштен канааттанууну билдирүүчү 

жандоолор. 

 

Ийгиликтүү кырдаалды түзүү-сабактагы шыктандыруучу чөйрөнү камсыздоочу 

факторлордун бири. Психологияда ийгилик инсан өзүнүн ишмердүүлүгүндѳгү умтулган 

акыркы жыйынтыкка канааттануу, кубанычтуу абал катары каралат.  Ийгиликтүү абалда 

турган окуучунун андан аркы ишмердүүлүгүндѳ күчтүү түрткү жаралып, өзүн өзү баалоосу 

жогорулайт. Мындай учурда, ийгилик туруктуу болгон кезде инсанда катылып жаткан 

мүмкүнчүлүктөрүн ачуучу реакция башталат. Сабактагы ийгиликтүү кырдаал -  орчундуу 

натыйжаларга жетишүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүүчү шарттарды айкалыштырган максаттуу 

ишмердүүлүк. 

 

 

2	А.Калининанын макаласынан «Коопсуздук психологиялык жактан да болуш керек» - /Учительская газета, 2013, 16 -апрель. 
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6-тиркеме: 7.1-жумушчу барак. 

 

6-тиркеме: Гендердик теңчилик жана социалдык инклюзия тармактарынын билим 

берүү аспектилери. Мекеменин өзүн өзү баалоо барагы 

  

Гендердик теңчилик жана социалдык инклюзия тармактарынын билим берүү аспектилери 

 

1. Негизги түшүнүктөр жана багыттар 

Билим берүүнүн мазмундук парадигмаларын алмаштырууда миң жылдыктын 

акыркы учурунда ЮНЕСКОнун билим берүү боюнча Комиссиясын жетектеген Жак 

Делордун «Билим берүү: керектүү утопия» аттуу атактуу доклады негизги ролду ойноду. 

Ушул расмий докладда глобалдык перспективадагы мектепти өнүктүрүүнүн стратегиялары 

катары эсептөөгө боло турган жолдор берилген.  Сунушталган багыт жаңы муундардын 

турмушу үчүн чечүүчү болуп эсептелинген өз ара байланыштуу көйгөйлөрдү жана 

тенденцияларды тааныштырууга мүмкүнчүлүк берди.  

Докладда миң жылдыктын кесилишинде адамзат кездешкен негизги чакырыктар 

белгиленген.    

Экономикалык өнүгүү адамдардын бакубат жашоосун жогорулатат. Бирок ал 

өнүгүүдөгү теңсиздик, андан дагы материалдык байлык жана теңдик, адам укугун 

урматтоо жана биз абдан ысырапкерчилик менен сарптап жаткан жаратылыш 

ресурстарын сарамжалдуу колдонуу тактикасы сыяктуу көйгөйлөрдү чече албайт. 

Кансыз согуштун аякташы жана Берлин дубалынын кыйрашы көптөгөн өлкөлөрдүн жана 

элдердин ортосундагы ишенимди калыбына келтирди. Бирок ал жалпы ынтымак жана 

гармонияны эле алып келбестен, жаңы чыр - чатактарды жана көңүл калууларды пайда 

кылды. Чыңалуу эч жакка жоголгон жок. Ал этникалык дагы, социалдык топтордун 

ортосунда дагы, бай батыш өлкөлөрүндө дагы жана салыштырмалуу кедей өлкөлөрдө 

дагы орун алган. Ушул көйгөйлөрдү чакырык катары кабыл алуу – бүт дүйнө жүзүндѳгү 

интеллектуалдардын милдети. Албетте, билим берүүдөгү саясат мына ушул 

фундаменталдык маселелерден четте кала албайт. Ал дүйнөнүн мыкты образын, 

адамзаттын туруктуу өнүгүүсүн, элдердин ортосундагы өз ара түшүнүшүү, күнүмдүк 

жашоодогу жаңыланууну жаратуу үчүн кызмат кылат.3 

ЮНЕСКОнун расмий доклады «Билим берүү: керектүү утопия» 

 

Мына ушунтип, XXI кылымдагы билим берүү төмөнкү 4 негизги көндүмгө 

(компетенттүүлүккө) багытталган:   

1. Таанып биле алуу 

2. Жашай билүү,  

3. Аткара алуу  

4. Бирге жашай алуу. 4 

 

Биринчи компетенттүүлүк – таанып биле алуу, биринчи кезекте когнитивдик 

(таанып билүү) жөндөмдүүлүктөрдүн өнүгүүсү менен байланыштуу. Ал талдай алуу, 

жалпылоо, корутунду жасай билүү, аргументтерди таба билүү ж.б. билгичтиктердин 

өнүгүшүнө тиешелүү. Бул компетенттүүлүк бүгүн балдар Интернет жана башка булактар 

аркылуу жеткиликтүү болгон эбегейсиз көп маалымат менен жеке калган учурда өзгөчө 

 
3 Келечектин билим берүү саясаты ЮНЕСКОнун билим берүү боюнча комиссиясынын төрагасы Жак Делордун 

докладында http://ps.1september.ru/article.php?ID=200101504 
4 Билим берүү туруктуу өнүгүү максатында. БУУнун он жылдыгы. ЮНЕСКО документтери. 

http://www.unesco.kz/education/2004/esd_brochure.pdf 
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маанилүү. Так мына ушул себептүү сынчыл кѳз караштын өнүгүшү жана ар түрдүү 

маалыматтарды өз алдынча баалай билүү кенже курактан тартып абдан маанилүү.  

 

Экинчи компетенттүүлүк – жашай билүү – өзүнүн инсандыгын аңдоо жана 

түшүнүүгө, өзүнүн сезимдерин жана жоруктарын талдай билүү, тиги же бул моралдык 

принциптерди тандай билүүсүнө багытталган. Жаштар ар кандай көз караштарга жана 

позицияларга, анын ичинде диний окууларга, рухий практикалар менен аргасыз туш болуп 

жаткан азыркы учурда өзүнүн ички дүйнөсүн билүү өтө маанилүү. Мындан тышкары жашай 

билүү эркиндик жана жоопкерчилик, аң-сезимдүү тандоо жасай билүүгө даярдык сыяктуу 

маанилүү категорияларга ылайык келүүгө мүмкүндүк берет. Ал материалдык керектөөсүнө 

эле эмес, ар бир жаш адамдын баалуулуктарына ылайык келе тургандай өзүнүн жеке 

жашоосун жана мансабын пландаштыруусу менен байланыштуу.   

 

Үчүнчү компетенттүүлүк – аткара алуу – белгилүү бир натыйжага жетишүү үчүн 

кантип алга жылуу, эмнеден баштоо керектигин түшүнүү менен өзүнүн ишмердүүлүгүн 

пландаштыруу жана уюштура билүү жөндөмдүүлүгү тууралуу айтат. Каалаган натыйжаны 

тандоонун өзү узак мөөнөттүү турмуштук максаттар жашай билүүгө көз каранды болгонуна 

карабай, тиги же бул убакытта, шартка жараша мына ушул компетентүүлүктөн көз каранды. 

Бүгүн өзүн уюштура билүү көндүмү – кесиптик тармакта да, ишмердүүлүктүн башка 

областтарында да ийгиликти аныктоочу зарыл сапаттардын жыйындысы.  

 

Аягындагы, төртүнчү компетенттүүлүк – бирге жашай алуу – бул бүгүнкү күндө 

бир дагы адам туулгандан өлгөнгө чейин жашоосу бир эле коомдо, бир эле маданий 

алкакта өтө турганын күтпөстүгүн күбөлөп турат.  Дүйнөнүн бардык бөлүктөрүндөгү улам 

көптөгөн адамдарды өзүнө тартып бараткан, анын ичинде Кыргызстан, глобалдык 

миграция эле эмес, шаар менен айылдардын ортосундагы кыймыл бардык адамдардан 

бир тилден башка тилдерди, маданий ченемдерди, жүрүм-турум эрежелерин билүүсүн 

талап кылууда.  Ал тургай кимдир бирөө өмүр бою бир эле орунда калса да – башка 

маданияттын өкүлдөрү дүйнөнүн эң алыскы аймактарына өзү жетип, алар менен карым-

катыш кылууга, маселени биргелешип чечүүгө жана өз ара аракетте болууга мажбурлайт.   

Бул билгичтик көп маданияттуулук (интермаданияттуулук) жана көп тилдүү 

компетенттүүлүктөр, маданият аралык коммуникация көндүмдөрү менен байланыштуу. 

Ошол эле учурда ал сөздүн кенен маанисинде өз ара арактешүүгө чыга билүү – 

башкаларды урматтоо, чыр-чатактарды жоюу, жалпы кызыкчылыктарды табуу жана бири - 

бирине жардамдашуу менен түздөн - түз байланыштуу.   

Гендердик теңдик жана социалдык инклюзия дал ушул төртүнчү компетентүүлүк 

менен абдан тыгыз байланышта. Башканы (башка жыныстагы, диндеги, этникадагы, өзгөчө 

муктаждыктагы же ден - соолугу боюнча чектелүүлөрү бар адамдар) билүү, түшүнүү жана 

урматтоо – бул бүгүн абдан керектүү билгичтик, эртең - азыркы мектеп окуучулары 

мектепти аяктагандан кийин, андан да зарыл боло турган билгичтик.  

 

Мына ушунтип, аталган компетенттүүлүктөр заманбап билим берүү натыйжаларына 

коюлуучу талаптарды билдирет, ал өзүнө сынчыл кѳз караштын өнүгүшү, өзүн өзү 

талдоо жана уюштуруу көндүмдөрү, ишмердүүлүктүн ар түрдүү 

тармактарындагы функционалдык сабаттуулук жана көп түрдүүлүк жана ар 

түрдүү маданияттарды урматтоону кабыл алууну камтыган маданият аралык 

коммуникация көндүмдөрү. Заманбап багыттардын алкагында адамдын биологиялык 

мүнөздөмөсү катары жынысты жана тиги же бул жыныстын өкүлдөрү үчүн белгилүү бир 

маданиятта кабыл алынган социалдык мүнөздөмөлөрдүн жыйындысы катары гендерди 

айырмалоо зарылдыгы бар.  
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Гендердик мүнөздөмө тукум куучулук же биологиялык жактан шартталган эмес. Ал 

тарыхый жактан калыптанат, күнүмдүк саясий жана экономикалык кырдаалдарга тикелей 

көз каранды. Мына ушунтип, бул мүнөздөмөлөр эмгектин бөлүнүшү жана салттуу 

буйрутмалар менен байланышкан коомдо кабыл алынган социалдык ролдордун наыйжасы 

катары каралат.  

Заманбап экономикалык кырдаал жана БУУнун мүчөсү болгон бардык 

мамлекеттердеги адам укугун жана эркиндигин сактоого коюлуучу универсалдык талаптар, 

гендердик айырмачылыкка абдан демократиялуу мамилени билдирет: эркектер үчүн да, 

аялдар үчүн да мансап тандоо жана жашоо образы үчүн, ошондой эле инсандык жана 

кесиптик өсүү үчүн бирдей укук жана мүмкүнчүлүктөр камсыздалышы керек.  

 

Гендердик теңсиздик- социалдык түзүлүштүн мүнөздөмөсү, ага ылайык ар түрдүү 

социалдык топтор (аталган учурда – эркектер жана аялдар) коомдо бирдей эмес 

мүмкүнчүлүктөрдөн келип чыгуучу туруктуу айырмачылыктарга ээ.  

 

Гендердик теңдик – аялдар жана эркектер улуттук, саясий, экономикалык, 

социалдык жана маданий өнүгүүгө өзүнүн салымын кошуу үчүн өзүнүн укугун жана кубатын 

толугу менен ишке ашырууга бирдей шартка ээ болот дегенди туюндурат. Азыркы учурда 

«теңдик» деген түшүнүк аялдарга жана эркектерге ар түрдүү мамиле бирдей (окшош) 

натыйжаларга жетүү үчүн зарыл экендигин моюнга алат.   

 

Көп түрдүүлүк – коомдогу гендердик, этномаданий, курактык, социалдык-

экономикалык жана башка параметрлери боюнча ар түрдүү топтордун болушу. 

 

Социалдык адилеттүүлүк теңдик түшүнүгү жөнөкөй мааниде каралбайт, өзүнө 

турмуштук кырдаалдардын жана көп түрдүүлүгүн жана адамдын өзүнө байланыштуу 

болбогон, туулган жери, жынысы, расасы, этникасы жана башка факторлоруна 

байланыштуу шарттарды камтыйт жана мамлекеттин, башка социалдык институттардын 

жардамы менен коомдук ресурстарды кайра бөлүштүрүүнү талап кыла алат. (Сүрөттү 

караңыз). 

 

 

 

Жогоруда белгиленип өткөндөй билим берүү стандарттары, окуу китептери жана 

окуу материалдары социалдык жана маданий ченемдерди алдыга жылдыруу, 

калыптандырууда абдан чоң роль ойнойт. Ошого жараша, алар гендердик теңчилик, 

социалдык инклюзия жана маданият аралык толеранттуулук ченемдерин өзүнө камтуучу 

чен-ѳлчѳмдѳргѳ жооп бериши керек.  

 

 

2. Билим берүү натыйжаларын (компетенттүүлүктөрдү) баяндоо 

Башка билим берүү натыйжалары сыяктуу эле гендердик теңчилик жана инклюзия 

тармагындагы компетенттүүлүк үч деңгээлде каралат: таанып билүү, баалуулук-
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эмоционалдык жана практикалык. Анткени менен бул компетенттүүлүктөр башка 

билгичтиктер жана көндүмдөргө караганда индивиддин келечектеги коомдогу жүрүм-

туруму менен көбүрөөк байланышкан. Так мына ушул компетенттүүлүктөрдөн адеп-

ахлактык ишенимдер, толеранттуулуктун деңгээли жана чыр-чатактык кырдаалда 

адекваттуу стратегияны тандай билүү кѳз каранды. Компетентүүлүктөр калыптана турган 

ар бир деңгээл мына ушул кѳз караштан каралат. 

 

Таанып билүү деңгээли: 

Бул деңгээлде дүйнөнүн картинасын аныктаган жана көйгөйдү ар тараптуу кабыл 

алууну, ийкемдүү жана сынчыл ой жүгүртүүнү камсыздаган түшүнүктөрдүн жыйындысы 

башкы ролду ойнойт. Кырдаалды тез жана ар тараптуу талдоосуз маданият аралык 

коммуникациядагы жарандык жигердүүлүктү көрсөтүү же чыр-чатак учурунда жүрүм-

турумдун зарыл стратегиясын тандоодо зарыл коммуникативдик жана башка практикалык 

көндүмдөрдү колдонууга мүмкүн эмес.  

 

Баалуулук-эмоционалдык деңгээл: 

Аталган деңгээл көп түрдүүлүк жана теңдик, Башканы кабыл алуу, таануу 

көндүмдөрү жана өзүнүн эмоцияларын башкаруу, мындан тышкары жаңы, бейтааныш 

нерсеге ачык мамиле жасоо баалулуктарынын маанилүү экендигин көрсөтөт. Ушул 

компетенцияларды өнүктүрүү экинчи билгичтик – жашай билүү жана төртүнчү билгичтик – 

бирге жашай алуу менен тыгыз байланыштуу. Башка адам кемсинтилип, кордолуп, 

адилетсиз мамилеге туш болгон кырдаалдарга сезимтал келет. Бул кыздарга, карыларга, 

мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, азчылыктарга же бейтааныш чөйрөгө туш болгон чет 

адамдарга тиешелүү болушу мүмкүн. Бул компетенцияларды өнүктүрүү окуу процессинде 

жана активдүү класстан тышкаркы иште жана мектеп турмушун жана чөйрөсүн өзгөчөлүү 

уюштурууда интерактивдүү методдорду пайдаланууну талап кылат.    

 

Практикалык деңгээл: 

Бул деңгээл, эң алгач, ар түрдүү чөйрөдө натыйжалуу социалдык өз ара 

аракеттешүүнү уюштуруу жана өзүн алып жүрө билүү билгичтиги менен байланышкан. 

Мына ушунтип, практикалык деңгээлде толеранттуу жүрүм-турум көндүмдөрү жана чыр-

чатактагы жүрүм-турум көндүмдөрү, маданият аралык коммуникация, чыр-чатакты чече 

билүү, сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билүү көндүмдөрү калыптанат. Ушундай жол менен бир 

адам башкага карата адилетсиз мамиле жасап атканын эле көрбөстөн (кыз же майып 

болсун), капа болгонду эч ким кордобошу, чыр-чатактын андан ары өнүгүп кетпеши үчүн, 

аны коргой билүү зарыл. Мурунку жылдары сабактын максатын коюуда салттуу 

педагогикада кабыл алынгандай билим берүү, тарбиялоо жана өнүктүрүү милдеттери 

коюлуп келгенин белгилеп өтүү жөндүү. Мындан тышкары, мектептерде класстан тышкаркы 

иш-чаралардын алкагында жигердүү тарбиялоо иштери жүргүзүлүп келген. Азыркы учурда 

мындай ишмердүүлүктѳр көпчүлүк мектептерде олутуу кыскарып кеткендиктен, көптөгөн 

мугалимдер тарбиялоо жана билим берүү милдеттерин жакшыртууга көмөк бере турган так 

баалуулук багыттарынын жоктугун белгилешет. Мына ушунтип, заманбап билим берүү 

стандарттары, окуу китептери жана окуу материалдары бул боштукту теңдик жана 

социалдык аракет баалуулуктарын жигердүү жылдыруу аркылуу толтурушу керек.  

 

3. Мектеп чөйрөсүн уюштуруу  

Билим берүү системасында тарбиялоо жана жогоруда баяндалган компетенттүүлүктөрдү 

өнүктүрүүнү атайын дардалган стандарттар, окуу китептери жана материалдар, даярдыгы 

мыкты педагогдор эле талап кылбастан, теңдик жана адилеттик принциптерине 
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негизделген ылайыктуу мектеп чөйрөсүн уюштурууда да зарыл. Ушул чөйрөнү уюштурууга 

төмөнкү компоненттерди киргизүүгө болот: 

1. Физикалык чөйрө (ажатканалар, чечинүүчү жайлар ж.б.) 

2. Окуу процесс жана ар түрдүү предметтерди үйрөнүүгө түрткү берүү   

3. Кесипке багыт берүү 

4. Социалдык жана психологиялык чөйрө (гендердик стереотиптерди жеңүү, 

дискриминация, гендердик ролдордун өзгөрүшү ж.б.) окуу ишмердүүлүгү жана 

класстан тышкаркы иштер (өзүн өзү башкаруу, спорт, искусство ж.б.) аркылуу түзүү. 

 

Биринчи компонент – физикалык чөйрө – кыздар ажатканаларды, чечинүүчү 

жайларды колдонууда, суук имаратта болуу ж.б. учурларда өзгөчө аярлуу келе 

тургандыгын билдирет. Эгерде мектепте ушул көйгөйлөргө жетиштүү көңүл бурулбаса, 

анда теңдик, жыныстарды урматтоо жөнүндөгү сүйлөнгөн сөздөр эки жүздүүлүк жана калп 

айтуу катары кабыл алынат.  

 

Окуу ишмердүүлүгү менен байланышкан экинчи компонент биринчи кезекте 

педагогдордон рефлексия жана өзүн өзү талдоо көндүмдөрүн талап кылат. Дүйнөлүк 

изилдөөлөр көрсөткөндөй, мугалимдер байкабастан, «бул алардын турмушунда кереги 

деле тийбейт» деп болжолдошуп, кыздарга караганда эркек балдарга физика жана химия 

сабактарында артыкчылык беришет. Ошол сыяктуу эле адабият, искусство боюнча 

сабактарда эркек балдар пассивдүү келишет, анткени эмоционалдык жактан өзүн өзү 

билдирүү «келечектеги жигиттер» үчүн маанилүү сапат катары эсептелинбейт. Айрым 

сабактардагы майда деп эсептелинген учурлардан улам кыздар, эркек балдардын мээлери 

башка багытка караганда белгилүү бир багытта өнүгө баштайт. Натыйжада кыздар 

автоунааны токтоткон учурда (көз өлчөмү, мейкиндик ой жүгүртүүсү жакшы 

өнүкпөгөндүктөн) кыйынчылыктарга учурашат, ал эми балдар эмоционалдык жактан 

компетентсиз келишип, башкалардыкын туя алышпай, өзүнүн жеке эмоцияларын ачык 

билдире алышпайт.  

 

Экинчи компонент үчүнчү менен тыгыз байланыштуу – кесипке багыт берүү. 

Педагогдор байкап-байкабастан кыздар жана эркек балдарга ишмердүүлүктүн бир 

тармагында артыкчылык беришип, башка жагындагы алардын аракетине колдоо 

көрсөтпөгөн учурлар көп эле учурайт. Ошентип, эркек балдар ѳзүлѳр көп учурда техника, 

автоунаалар, сандар менен байланыштырышат, ал эми кыздар тамак даярдоо, тигүү же 

карап-багуу, кам көрүү менен байланыштырышат. Мына ушундан улам көп кыздар айдоочу 

же инженер кесиби тууралуу ойлонушпайт, ал эми балдар ашпозчу же тигүүчү болуу 

каалоосун ачык айтуудан коркушат. Тиги же бул иште өзүн сынап көрүүгө каалоо жана 

мүмкүнчүлүк көп учурда чоңдордун мамилелеринен, алардын айткан сөздөрү, өз убагында 

колдоо көрсөтпөөсүнөн башталат.    

 

Ар түрдүү ишмердүүлүктѳ өзүн сынап көрүү мүмкүнчүлүгү класстан тышкаркы 

иштерди уюштуруу жана социалдык чөйрө менен байланышкан. Мектепте өзүн өзү 

башкаруу канчалык реалдуу өнүккөн? Анда ар кандай ийримдер жана секциялар барбы? 

Бул ийрим жана секциялар ар кандай жыныстагы жана этникалык өзгөчөлүктөгү балдарга 

бирдей жеткиликтүүбү?  Мектепте коркпостон келип өзүнүн көйгөйлөрүн талкуулай алган 

же көйгөйлүү кырдаалды чече турган адам же орган барбы? Мына ушул маселелер билим 

берүү натыйжаларына жетүү үчүн абдан чоң мааниге ээ (Берилген натыйжаларга жетүү 

шарттарын төмөндө келтирилген «Өзүн өзү баалоо барагын» колдонуу менен 

текшерип көрсө болот). 
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Уюмдун өзүн өзү баалоо барагы 

Өзүн өзү баалоо параметрлери 
Орун 

албайт 

Бир аз 

орун 

алат 

Мезгил 

мезгили 

менен 

көрүнөт 

Иш 

жүзүндө 

кеңири 

көрүнөт 

1. Биз окуучулардын маданий өз 

алдынчалыгын жана гендердик 

иденттүүлүгүн урматтайбыз.  

    

2.Биз окуучулардын кыздардын да, 

балдардын да укуктарын жана 

мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү колдойбуз.  

    

3. Билим берүү чөйрөсүн жакшыртуу үчүн 

бардык окуучулардын, ата-энелердин жана 

кызматкерлердин салымын колдойбуз  

    

4.Биз билим берүү мекемесинин ичинде 

жана сыртында интермаданий практикага 

окуучулардын өзүнүн жана мугалимдердин, 

мектептин өзүн өзү башкаруусунун 

катышуусун колдойбуз.  

    

5. Биз гендердик теңчиликти эске алуу 

менен кошуу саясатына жана биргелешип 

чечим кабыл алууга жардам беребиз.  

    

6. Биз окуу процессинин бардык 

катышуучуларынын арасында ишеним 

атмосферасын түзүү жана жалпы 

жоопкерчиликти бөлүшүүгө аракеттенебиз.  

    

7.Биз педагогдорду, студенттерди жана 

этникалык азчылыктагы ата-энелерди 

биздин билим берүү мекемебиздин иш 

чараларына, чечимдерди жамаат менен 

кабыл алууга жигердүүлүк менен тартабыз.  

    

8.Биз атаандаштыкка жана баш ийүүчүлүккө 

эмес, өз ара аракеттешүүгө багытталган 

кызматташуу педагогикасын, ачык талаш-

тартыштарды, эксперименталдык 

ишмердүүлүктү камсыздайбыз.  

    

9.Биз атайын бөлүмдөрдүн базасында 

туруктуулук негизде көп түрдүүлүктү жана 

интермаданияттуулукту колдоого алабыз.  

    

10. Биздин билим берүү мекемеси 

инновацияны, жаматтын биримдигин, диалог 

курууну жана өз ара түшүнүшүүнү колдоого 

алат.  

    

11.Биз гендердик тең салмактуулукту сактоо 

менен башкаруу маселелерин чечүү үчүн 

ата-энелер комитетинин өкүлдөрүн жана 

кызматкерлерди, окуучуларды камтыган ар 

кандай командаларды түзөбүз.  
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Өзүн өзү баалоо параметрлери 
Орун 

албайт 

Бир аз 

орун 

алат 

Мезгил 

мезгили 

менен 

көрүнөт 

Иш 

жүзүндө 

кеңири 

көрүнөт 

12.Биз чыр-чатактарды чечүү максатында 

студенттердин, эркек балдарды да, 

кыздарды да камтыган, өзүн өзү башкаруу 

органдарына, медиация жана ортомчу 

топторго катышуусун колдоого алабыз. 

    

13.Биз окуучуларды чечимдерди 

демократиялык жол менен кабыл алуу 

процесстерине тартууну колдоо көрсөтөбүз. 

    

14. Биз дискриминациянын кайсы түрүн 

болсун   гендердик стереотиптер жана 

дискриминацияны кошо терс көрүнүштөрдүн 

жабык формаларын ачыкка чыгарууга, 

жоготууга аракеттенебиз.  

    

15.Биздин мекемеде педагогдор, 

психологдор, студенттик өзүн өзү 

башкаруунун деңгээлинде 

дискриминациянын байкалышы боюнча, 

курбуларынын басым көрсөтүүсү дагы 

башкаларга кеңеш берүү жардамын 

көрсөтөбүз. 

    

16.Биз этникалык азчылыктагы студенттерге 

карата мамиледе бѳлүүгѳ (сегрегацияга) 

(жабык жана кыйыр) жигердүүлүк менен 

бөгөт коёбуз. 

    

17.Биз өзүнө өзү баа берүү жана талдоону 

окуу чөйрөсүн жакшыртуу үчүн 

пайдаланабыз.  
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Педагогдун өзүн өзү бааалоо барагы 

Маданият аралык билим берүү тармагындагы жеке өзүңөрдүн кесиптик 

компетентүүлүгүңөрдү тиешелүү мамычага белги коюу менен баалагыла:  

 

Кесиптик компетенттүүлүктөр 

Компетенттүүлүктүн 

деңгээлдери боюнча өзүн өзү 

баалоо  

Бирден беш упайга чейин  

1 2 3 4 5 

1. Мен өзүмдүн окуучуларымдын маданий өз 

алдынчалыгын жана гендердик иденттүүлүгүн 

сыйлайм.  

     

2. Мен студенттерди алардын көптөгөн 

иденттүүлүктөрү жана инсандык өзгөчөлүктөрү 

менен бирге карайм. 

     

3. Мен студенттердин пикири менен менин пикирим 

менен дал келбесе да эсептешем.  

     

4. Менин сабактарымда татаалдык жана көп 

маанилүүлүк ченем катары кабыл алынат.  

     

5. Мен бардык студенттерди тартуу менен окутуунун 

интерактивдүү методдорун колдоном.  

     

6. Мен топтун ичиндеги айрым студенттердин, анын 

ичинде гендердик белги боюнча да, өзгөчөлүү 

кырдаалдарын таанып биле алам.  

     

7. Мен социалдык камтылууга иштейм.       

8. Менин сабактарымда ар биринин салымы баалуу 

жана өз ара баюунун үстүндө (биринчи кезекте, бул 

«көйгөйлүү» студенттерге тиешелүү) экендигин 

көрсөтүүгө аракет жасайм.  

     

9. Мен студенттерде көптөгөн иденттүүлүктөрүнүн 

өнүгүүсүн кодоого алууга аракеттенем.  

     

10.  Өзүнүн тобунун оң баасы башка топтун терс 

баасын талап кылбай турганына дайыма 

ынандырам. 

     

11. Мен окуучулардын арасында сабак учурунда да, 

окуудан тышкары да дайыма өз ара 

коммуникациянын болушуна түрткү берем.  

     

12. Менин сабактарымда студенттердин арасында 

дайыма ачык пикир алышуулар, алардын 

керектөөлөрү жана кызыкчылыктары тууралуу 

маалымат алмашуу болуп турат.  

     

13.  Мен аудиторияда ишеним жана бирге бирге 

башынан ѳткѳрүү атмосферасын түзөм.  

     

14. Мен сабакты биргелешкен ишмердүүлүк – бул 

биримдикти чыңдай турган жана социалдык 

ырашкерликке түрткү берүүчү баалуулук экендигин 

ачык көрсөтүү менен өтөм.  
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6.1-тиркеме: 7.2-жумушчу барак 
 

Мини-сабакка баа берүүнүн чен-ѳлчѳмдѳрү 
Сабакка баа 

берүүнүн чен-
ѳлчѳмдѳрү  

Мүнѳздѳмѳлѳр Комментарийлер 

I.Окуу процессинин натыйжалуулугу  

1.Окутуунун 
максаттары 

• Окутуунун максаттары ченелүүчү жана реалдуу. 
• Жеткиликтүү. 

 
 
 
 
 
 

2.Сабактын 
баскычтары 

• Мини - сабакты моделдештирүү ѳзүнѳ бардык 
баскычтарды камтыйт. 

• Ар бир баскычта мугалим ылайыктуу аракеттерди 
жүргүзѳт. 

 
 
 
 
 
 
 

II.Процессти башкаруу  

3.Эмоционалдык 
оң чѳйрѳ 

• Шыктандыруучу окутуу чѳйрѳсүн түзѳт. 
• Ар түрдүү ойлорду демилгелейт. 
• Ѳз ара сыйлоо үлгүсүн камсыз кылат.  
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4.Физикалык 
чѳйрѳ 

• Билим берүүчү максаттарга ылайык келет. 
• Керектүү учурларда ресурстар түзүлѳт. 

 
 
 
 
 
 
 

5.Оң жана конструктивдүү кайтарым байланыш берет  
 
 
 

6.Нускамалар 
• Так жана түшүнүктүү нускамаларды берет. 
• Алар окуучулар үчүн канчалык түшүнүктүү экендигин 

текшерет. 

 
 
 
 
 
 

7.Убакытты 
башкаруу 

• Окуучулар тарабынан коюлган убакыттын аякташы 
тууралуу алдын ала эстѳѳ. 

• Убакыттын кѳбѳйүшүн (биргелешкен окутуу, ѳз ара баа 
берүү, ылайыктуу методдор) пайдаланат. 
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Тиркеме 6.2:  №8-жумушчу барак: Шыктандыруучу чѳйрѳ 

 Шыктандыруучу 
чѳйрѳ Кыйынчылыктар Чечүүнүн мисалы 

1 Академиялык 
(Сабактын планы, 
календардык план, 
ОМК, стандарттар …)  

  

2 Психологиялык 
(Баарлашуу маданияты, 
кайтарым байланыш, 
ката кетирүүгѳ реакция, 
стереотиптер…)  

  

3 Физикалык 
(Технологиялар, 
мектептин интерьери, 
социализация орду…) 

  

4 Социалдык 
(Үй - бүлѳ, достор, 
коом…) 
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7-тиркеме: №9 – жумушчу барак  
 

Стандарттарга жетишүү үчүн сабакта пайдаланган методдор жана ыкмалар 
 
 
I бөлүк. 
 

1) Акыркы мезгилде инсанга багытталган окутуу кеңири белгилүү болууда. Анын 
негизги кѳз карашы – окуучунун жекечелигине, окутуу процессинде анын исандыгынын 
өнүгүшүнө багыт алуу. 

Инсанга багытталган окутуунун теория жана практикасынын бир топ тарыхы жана 
бир нече башкача аталыштары бар, алардын ар биринин артында окутуу жана тарбиялоого 
карата белгилүү бир көз караш жатат: бул гуманисттик педагогика, эркин тарбиялоо (АКШ, 
Европа 70-жылдары XX к.), кызматташуу педагогикасы (СССРде 80-жылдары XX к.). 
Советтик психолог Л.С. Выготский инсанды өзү башка адамдар менен карым-катышта жана 
ишмердүүлүктѳ калыптануу менен ушул ишмердүүлүктүн жана карым-катыштын мүнөзүн 
аныктай тургандыгын караган. Америкалык педагог Д. Дьюи мугалим же мектеп предмети 
эмес, бала окуу процессинин борбору деп ырастайт. Гуманисттик психолог К. Роджерс 
окуучудан өзүнүн табигый ресурстарын, акыл жана жүрөгүн, умтулуусун, инсандыгын 
өнүктүрүүгө жөндөмдүү, тандоо жасоого, чечим кабыл алууга жана ага жоопкерчилигин 
алууга, окуу жана башка ишмердүүлүк процессинде жеке өзүнүн баалуулуктарын иштеп 
чыгууга жөндөмдүү инсанды көрөт. 

Инсанга багытталган окутуу психологиянын окутууну «өнүктүрүүчү жардам» 
принцибине ылайык түзүүнү сунуштаган багыты менен тыгыз байланыштуу. Ал адамга 
эмне кылуу керектиги боюнча көрсөтмө бербестен, ал үчүн көйгөйлөрдү чечпестен, өзүн 
аңдоого мүмкүндүк берип, өзү тандоо жасоосу, чечим кабыл алуусу жана ага жооп берүүсү 
үчүн анын жеке жигердүүлүгүн, ички күчтөрүн ойготуудан турат.   

Сиздер билгендей, инсанга багытталган окутуу биринчи кезекте баланын инсандык 
тажрыйбасынын негизине таянат. Так мына ошон үчүн мугалим баланын даярдыгынын 
деңгээлин, анын жөндөмүнүн деңгээлин так билиши керек. Антпесе зарыл натыйжага 
жетишүүгө мүмкүн эмес да, балдарды ушундай жол менен окутууда алардын ар биринин 
жөмдөмдүүлүгүнүн деңгээлин эсепке албаса, инсанга багытталган окутуу тууралуу сөз да 
болушу мүмкүн эмес.   

Инсанга багытталган окутуунун негизинде үстөмдүк кылуучу белги жатат: «Инсанга 
багытталган окутуу – таанып билүүнүн жана предметтик ишмердүүлүктүн субьекти катары 
жеке ѳзгѳчѳлүктѳрүн ачыкка чыгаруу менен окуучунун инсандык өзүн өзү өнүктүрүүсүн жана 
өнүгүүсүн камсыз кыла турган билим берүү». Баланын инсандык өзүн өзү өнүктүрүүсү 
социалдык жана башка ченемдерди өздөштүрүүсүз ишке ашпайт, бирок артыкчылык билим 
берүү процессинин коомдук мааниси жана анын натыйжасында эмес, жеке жана 
субьективдүү башталышта кала берет. 
 

2) Чоң адамдардын милдети – баланын ал үчүн жаңы нерселерди таанууга болгон 
умтулуусун колдоо, аны ар тараптан өнүктүрүү. Мындан тышкары, педагогдор балага ал 
биле элек таанып билүү ыкмаларын жана стратегияларын көрсөтүшү керек. Мына ушул 
жөндөмдүүлүктөргѳ жана көндүмдөро ээ болуу менен гана бала мектеп программасында 
каралган окуу материалынын бардыгын ийгиликтүү өздөштүрө алат. Антпесе, окутуу 
бардык балдар жактырбаган жѳнѳкѳй эле «жаттоо» менен гана жүрѳт.    

Эгерде бардык маалыматты ыраатташтырып жана жалпыласак, инсанга 
багытталган окутууну практикалаган педагогдордун негизги милдети болуп - баланы 
бардыгынан КАНТИП натыйжалуу үйрөтүүгө окутуу эсептелгенин айтууга болот. Бул 
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принцип толугу менен акылга сыярлык. Кедей жана кайырмак тууралуу элдик накыл - баян 
эсиңиздердеби? Анда кедейге балык берүүнүн кажети жоктугу тууралуу айтылат – алар 
аны бат эле жеп коюшат. Андан көрө аларга кайырмак берип, өз алдынча балык кармоого 
үйрөтүү туура. Мына ушундай жол менен ага баа жеткис жардам көрсөтүлөт – кедейлер 
тамак жегиси келген учурда өздөрү балык кармай алышат. Мына ушул нерсе балдарды 
инсанга багытталган окутууга дагы тиешелүү. Эгер педагог балага кантип туура окууга боло 
турганын түшүндүрө алса, анда ал баланын 70% жетишүүсүн камсыздай ала турганына 
ишене берсе болот. Ал эми эгер мугалим баланы билим берүү процесси менен кызыктыра 
алса, анда ийгиликке мүмкүнчүлүк жүз пайыз. Инсанга багытталган окутуу так мына ушуга 
негизделген.  

Абдан көп педагогдор, ата-энелердин өздөрү дагы билим алууда эч кандай 
көрүнүктүү жөндөмдүүлүктѳргө ээ болбогон, ачык айтканда «үмүтсүз» балдар бар деп 
болжолдошот. Бирок тажрыйбалуу жана жогорку кесипкөй психологдор бир пикирден 
ийгиликтүү билим алууга жөндөмсүз балдар болбой турганын ырасташат. Албетте, ар 
кандай психологиялык дарттан жапа чеккен балдардан тышкары. Бирок, айта кетсек, 
мындай балдарды инсанга багыттап окутуу, мындай балдар менен иштөөдөгү классикалык 
методдорго караганда таң калыштуу жакшы натыйжаларын берет.   

Инсанга багытталган окутуунун мазмуну адамга өзүнүн жеке инсандыгын 
негиздөөгө, турмуштагы жеке өзүнүн инсандык кѳз карашын аныктоого жардам берүүгө 
багытталган: өзүнө маанилүү баалуулуктарды тандоо, белгилүү бир билим системасына ээ 
болуу, илимий жана турмуштук көйгөйлөргө кызыгуу чөйрөсүн таап, аны чечүү ыкмаларын 
үйрөнүү, өзүнүн жеке «Мен» деген рефлексивдүү дүйнөсүн ачуу жана аны башкарууну 
үйрөнүү.   

(Педагогикалык публикациялардын материалдары боюнча) 
 
 
II бөлүк. 

 
1) Салттуу түрдө окуучу билимди бир гана сырттан – мугалимден, окуу китебинен 

ж.б. алат деп эсептелет. Ошондуктан салттуу билим берүү милдеттүү түрдө ошол аталган 
билимди берүүнү камтыйт. Инсанга багытталган ыкма башкача түзүлөт, анткени ал 
билимди окуучу өзү түптөшү керек деп эсептейт, б.а. билим ага даярды жаттоо түрүндө 
берилбейт, ал түптөлөт, казып алынат, өзүнүн ишмердүүлүгү аркылуу кеңейет. 

 Көп убакыттан бери мугалим балдарды кабардар кыла турган, аларды ар кандай 
илимге үйрөтө турган маалыматтын негизги булагы катары каралып келген. Азыркыга 
чейин «билим берүү» терминдери колдонулуп келет. Окутууну мазмунду мугалимден 
окуучуга «өткөргүч» механизм катары түшүнүү, педагогдун окуучуга карата 
калытандыруучу таасирин билдирет. Так ушул сыяктуу эле методикалык ишмердүүлүктѳ 
тажрыйба алмашуусу-эки же андан ашык мугалимдердин бири-бирине өзүнүн иши 
тууралуу айтып берүү менен өз ара баюусу орун алган. Чындыгында бул учурда тажрыйба 
да эмес, билим да эмес, болгону маалымат алмашуу гана ишке ашат. 

Окутууну инсанга багыттап түшүнүү билим берүүнү анын курамындагы билим жана 
тажрыйбаны механикалык түрдө «өткөрүп берүүнү» танат. Билим, билгичтик жана 
көндүмдөр – өткөрүп берүүгө боло турган буюм-предмет эмес. Алар окуучунун 
жигердүүлүгүнүн натыйжасында, анын жеке ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө калыптанат. 
Билимдин калыптанышы жигердүү психикалык процесс болуп эсептелет, билим дайыма 
инсандык, ал тургай кандайдыр бир деңгээлде кайталангыс мүнөзгө ээ.  Бул адам өзү ага маани 
берип, интеллектуалдык күч-аракет жумшап, уюштуруп, түзгөн конструкция (Д. Халперн). 

Окуучу билим берүү процессинин борборунда болуу менен окутуунун субьекти 
болуп калат. Окуучунун субъективдүүлүгү эки учурда көрүнөт. Биринчиден, окуучу 
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педагогикалык таасирлердин обьекти болуудан калып, өзүнө энчиленген кайталангыс 
субъекттик тажрыйбалары бар инсан катары каралат.  Экинчиден, окуучу мектепке келер 
замат анын субьекттик тажрыйбасы менен жаңы илимий билимдердин «жолугушуусу» 
жүрѳт. Окуу материалдарындагы илимий маалыматтарды бала өзүнүн субъекттик 
тажрыйбасы аркылуу «өткөрүп», аны жекече билимге айландырат. Ал эми мектептин 
милдети– маанисиз катары эсептеп баланын тажрыйбасын четке какпастан, тескерисинче 
аны ачыкка чыгаруу, максималдуу пайдалануу жана байытуу.  

Инсанга багытталган окутуу бул принциптен келип чыгат -  класстагы балдардын 
баары бирдей, бирок ар бир бала кайталангыс жана уникалдуу. Ушул мааниде алганда, 
инсанга багытталган мугалим салттуу мугалим көбүрөөк айткандай, класстагы балдарды 
«артта калгандар» жана «алдыңкылар», же «ортолор» деп бөлбөйт. Ал класстагы ар бир 
баланын жеке өзгөчөлүгүнө сыйлоо менен мамиле жасайт жана өзүнүн ишин ушул жеке 
өзгөчөлүктү эске алуу менен жүргүзөт.  

2) Инсанга багытталган сабак салттуу сабактан айырмаланып биринчи кезекте өз 
ара аракеттешүүнүн «мугалим-окуучу» тибин өзгөртөт. Педагогдун буйрук берүүчү 
стилинен натыйжаларды эле эмес, окуучунун процессуалдык ишмердүүлүгүн талдоого 
багытталган кызматташууга өтөт.   

Окуучунун позициясы өзгөрөт – кунт коюп аткаруудан жигердүү чыгармачылыкка 
карай, анын ой жүгүртүүсү башкача боло баштайт: рефлексивдүү, башкача айтканда 
натыйжага багытталат. Сабакта калыптанган мамилелердин мүнөзү өзгөрөт. Башкысы 
мугалим окуучунун инсандыгынын өнүгүүсү үчүн оптималдуу шарт түзөт. Окуучуга карата 
инсанга багытталган мамиле жасоодо окутуу окуучуну багып-өстүрүү сыяктуу болот. Бул 
окуучунун ички мазмунун ачыкка чыгаруу жана иш жүзүнө ашырууга багытталган окутуу, 
мугалимдин баланын жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарт түзүүсүн билдирет. 
Мындай билимди «берүүгө» мүмкүн эмес, аны тиги же бул ыкма менен гана камсыз кылыш 
керек. Ошондуктан балдарга эркиндикти берүү аз болот, аларды аракеттенүүгө үйрөтүү 
зарыл. Так мына ушул милдетти инсанга багытталган окутуу коёт.    

Л.С. Выготскийдин сөзү боюнча «социалдык чөйрө тарбиялоо процессинин чыныгы 
рычагы жана мугалимдин бардык ролу ушул рычагды башкарууга келип такалат. Багбан 
өсүмдүктүн өсүшүнө таасир эткиси келип, жерден өз колу менен сууруп алган сыяктуу, 
педагог да балага түздөн-түз таасир эткиси келсе, тарбиялоонун табиятына карама-каршы 
чыкмак. Бирок багбан температураны жогорулатып, нымдуулукту жөнгө салып, кошуна 
өскөн өсүмдүктөрдүн жайгашуусун өзгөртүп, кыртышты тандап, аралаштырып, жер 
семирткич берип, б.а. кыйыр түрдө, тиешелүү чөйрөнү өзгөртүү аркылуу гүлдүн өсүшүнө 
таасир берет.  Педагог да чөйрөнү өзгөртүү менен баланы тарбиялайт». Салттуу мектепте 
авторитардык, эркин эмес окутуу жүргүзүлөт, үйрөнүү процесси мугалим тандаган билимди 
жана окуу программасын өздөштүрүүгө келип такалат. Окуучулар эркин өз алдынча 
ишмердүүлүктѳгү, өздөрүнүн жеке тажрыйбасы аркылуу, талаш-тартыш, чечимдерди 
кабыл алуу процессинде окуша турган башка окутуу тибин киргизүү зарыл.   

Окутуунун максаты инсанды өнүктүрүү, анын өзүн өзү аңдоосу, өзүн өзү жүзөгө 
ашыра билүүсү болуп саналат.  Билим, мектеп программасы акыркы максат эмес, ал 
өнүгүүнүн каражаты. Ушундай окутууну түптөө үчүн төмөнкүлөр зарыл: мугалимдин 
позициясын алмаштыруу; класста «эркин окуп - үйрөнүү» атмосферасын түзүү, окуучунун 
жигердүүлүгүнө түрткү берүүчү жана аны өнүктүрүүчү методдорду колдонуу.  

Мына ушинтип, инсанга багытталган окутууда окуучу жана мугалимдин жеке 
чыгармачылык өзүн өзү жүзөгө ашыруу эркиндигин камсыз кылуучу ишмердүүлүгүнүн 
методологиясы негизги болуп саналат.   

(Педагогикалык публикациялардын материалдары боюнча) 
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III бөлүк. 
 

1) Инсанга багытталган сабакты даярдоо жана өткөрүүдө мугалим биринчи планга 
окуучуну чыгарып, жеке кѳз карашын аныктоо менен өзүнүн ишмердүүлүгүндѳ 
негизги багыттарды бөлүп алышы керек. Бул төмөнкү таблицада мындай берилген.  

 
 Мугалимдин 

ишмердүүлүгүнүн 
багыттары  

Иш жүзүнө ашыруунун жолдору жана каражаттары  

1.Окуучунун жеке 
тажрыйбасына 
кайрылуу 

а) Суроо коюу: ал муну кантип жасады? Эмне үчүн? Эмнеге таянды?  
б) Окуучулардын арасындагы субъекттик тажрыйба алмашууну өз ара 
текшерүү жана угуу аркылуу уюштуруу.  
в) Талкууланган маселе боюнча окуучулардын көбүрөөк 
конструктивдүү версияларын колдоого алуу аркылуу чечимге келүү. 
г) Алардын негизинде жаңы материалды берүү: айтып берүүлөр, ой 
жүгүртүүлөр, түшүнүктөр аркылуу.  
д) Сабакта окуучунун субъекттик тажрыйбасын жалпылоо жана 
ыраатташтыруу. 

2.Сабакта ар түрдүү 
дидактикалык 
материалдарды 
колдонуу 

а) Мугалим тарабынан маалыматтын ар кандай булактарын 
пайдалануусу. 
б) Көйгөйлүү окуу тапшырмаларын аткарууга окуучуларга түрткү 
берүү. 
 в) Ар кандай типтеги, түрдөгү жана формадагы тапшырмаларды 
тандоону сунуштоо. 
 г) Окуучлардын өздөрүнүн жеке артыкчылык берүүсүнө төп келе 
турган материалды тандап алуусуна түрткү берүү.  
д) Негизги окуу аракеттери жана аны аткаруунун ырааттуулугу 
жазылган карточкаларды б.а. технологиялык карталарды колдонуу. 

3.Сабактагы 
педагогикалык 
карым-катыштын 
мүнөзү. 

а) Жетишүүсүнүн деңгээлине карабастан жооп берип аткан окуучуну 
урматтоо жана кунт коюу менен угуу.  
б) Окуучуларга атын айтып кайрылуу.  
в) Балдар менен кѳтѳрүлбѳстѳн эмес «көзмө көз» маектешүү, маекти 
жагымдуу маанайда жүргүзүү.   
 г) Жооп берип жатканда баланын көз карандысыздыгын, өзүнө 
ишенимдүүлүгүн колдоо. 

4.Окуу иштеринин 
ыкмаларын 
активдештирүү. 

а) Окуу иштеринин ар кандай ыкмаларын колдонуусуна түрткү берүү.  
б) Өзүнүн пикирин окуучуга таңуулабастан бардык ыкмаларды 
талдоого алуу.  
в) Ар бир окуучунун аракетин талдоого алуу.  
г) Окуучулар тандаган маанилүү ыкмаларды ачыкка чыгаруу.  
д) Рационалдуураак ыкмаларды талкууга алуу – жакшы эмес же 
начар, бул ыкмада эмне оңдуу.  
е) Натыйжаны дагы жана процессти дагы баалоо. 

5.Сабакта окуучулар 
менен иштөөдөгү 
педагогикалык 
ийкемдүүлүк  

а) Класстын ишине ар бир окуучунун «камтылышы» ишке ашкан 
атмосфераны уюштуруу. 
б) Балдарга иштин түрүн, окуу материалынын мүнөзүн, окуу 
тапшырмаларын аткаруу темпин тандоо мүмкүнчүлүгүн берүү.  
в) Ар бир окуучуга жигердүү, өз алдынча болууга мүмкүндүк берүүчү 
шарт түзүү.  
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 Мугалимдин 
ишмердүүлүгүнүн 

багыттары  
Иш жүзүнө ашыруунун жолдору жана каражаттары  

г) Окуучулардын эмоцияларына ылайыктуу жооп билдирүү.  
д) Класстын иштөө темпине жетишпеген окуучуларга жардам берүү. 

 
2). Инсанга багытталган сабакты уюштурууда мугалимдин кесипкѳйлүк кѳз карашы 

талкуулануучу теманын мазмуну боюнча окуучунун айткан ар бир сөзүнө сыйлоо менен 
мамиле жасай билүүсүндө турат.  Педагог кандай материалды кабарлай турганы жөнүндө 
эле ойлонбостон, окуучулардын субъективдүү тажрыйбасындагы (ар кайсы мугалимден 
мурда үйрөнгөн жана жеке турмуштук ишмердүүлүгүнѳн алган наыйжасы катары) ушул 
материалга байланыштуу кандай мазмундук мүнөздөмө болушу мүмкүндүгү тууралуу да 
ойлонот.  Баланын «версиясын» катуу-баа берүүчүлүк кырдаалда эмес (туура-туура эмес), 
тең катар диалогдо талкуулоо үчүн эмне кылуу керектигин ойлонуу зарыл.  Бул «версияны» 
кантип жапылоо, илимий мазмунга, сабактын темасына, окутуунун милдетине жана 
максатына туура келе тургандарын бөлүп, колдоо зарыл.   

Мындай шарттарда окуучулар «аларды уга тургандай» болууга аракеттенишет, 
козголгон тема боюнча айтып бере башташат, ката кетирүүдөн коркпостон өзүнүн 
варианттарын сунушташат.  Мугалим окуучуларды ушундай сүйлөшүүгө демилгелөөгө, 
жеке ойлорун ачык жигердүү билдирүүлөрүнө (илимий билимдин кѳз карышынан 
жеткиликтүү болбосо да) адегенде түрткү берүүгө даяр болушу керек. Аларды сабакта 
талкуулоо менен мугалим класстан өздөштүрүү үчүн даярдалган даяр үлгүлөрдү кайра 
айтып берүүнү эмес, «коллективдик» билимди калыптандырат. 

Сабактагы атмосферанын өзү дагы түп тамыры менен өзгөрөт – эркин, жагымдуу 
жана жигердүү боло баштайт. Балдар мугалимге сурро бергенден коркушпай, ал эми 
мугалим тажатма чымындан коргонгондой, окуучуларга кол шилтебей калат. Сабактар 
насаат жана көзөмөл эмес, достук баарлашууга окшошо баштайт. Анткени менен балдар 
кандай болгон күндө да балдар боюнча кала беришет. Аларга көзөмөл дагы керек – 
мугалим бул көзөмөлдү балага байкатпай, анын жөндөмдүүлүгүнө шек келтирбестен, анан 
калса анын наркына тийишпестен жетишерлик чеберчилик менен жүргүзүшү керек.  

Мугалим бул талааны уюштурат жана түзѳт: альтернативаларды толуктайт же 
өзгөртөт (анын саны, мазмуну, берүү формасы), жаңы шарттарды киргизет, тандоо 
кырдаалын алмаштырат, окуу каражаттарын жана материалдарын жаңылайт ж.б. Ошону 
менен бирге мугалим окуу программасынын талаптарынан эле чыкпастан, мезгилдин 
өтүшү менен өзгөрө турган кызыкчылыктарды, керектөөлөрдү жана мүмкүнчүлүктөрдү эске 
алат. Бул өз учурунда андан окуучулардын инсандык өсүшү жана өнүгүшүн ырааттуу 
байкоого алууну талап кылат.  

(Педагогикалык публикациялардын материалдары боюнча) 
 
 

IV бөлүк  
 
1). Инсанга багытталган тапшырмалар окуу процессиндеги ар бир катышуучусунун 

интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүүнү камсыз кылат, ар бир окуучунун өзүнүн 
«Менин», өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн аңдоого шарт түзүүнү болжолдойт.Негизи билим 
системасын берүүчү окутуудан белгилүү бир чечимдерди иштеп чыгуу максатындагы 
тапшырмалардын (көйгөйлөрдүн) үстүндө ишке (жигердүү ишмердүүлүккѳ) өтүү; билимге 
ээ болуунун жүрүшүндөгү мугалим жана окуучунун кызматташуу, окутуунун мазмунун жана 
методун тандоого окуучунун жигердүү катышуусу жүзөгө ашат.   Бул окуучунун таанып 
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билүү ишмердүүлүгүнѳ түрткү берген методдор.  Алар тиги же бул маселени чечүү жолдору 
тууралуу эркин пикир алмашууну, окуучулардын жигердүүлүгүнүн жогорку деңгээлин 
болжолдогон диалогдун негизинде курулат. Көп нерсе мугалимдин чеберчилигинен, анын 
окуу процессин уюштуруу билгичтигинен, анын чыгармачылыгынан жана жаңы 
формаларды, окутуунун ыкмаларын дайыма издөөсүнөн кѳз каранды.    

Мугалим кандайдыр бир даражада стандарттык сабактан баш тартып, көңүлдү бура 
турган кандайдыр бир жаңы нерсе киргизип, окуучулардын ишмердүүлүгүн активдештирип, 
аларды ойлонууга, изденүүгө, аракеттенүүгө мажбурлашы зарыл. Өз кезегинде 
мугалимдин ролу да өзгөрөт: ал модератор, кеңешчи, улуу өнөктөш, насаатчы болуп калат. 
 

1. Өзүн жүзөгө ашырууну «ишке киргизүү» үчүн чыгармачылык тапшырма 
(«Өзүңдү көрсөт!»): 

• долбоорлор (көйгөйдү чечүү, алган билимди, окуу билимин иш жүзүндө 
колдонууну көрсөтүү, турмушка чыгуу, окуудан тышкары тармакка чыгууга 
багытталган); 

• иштин мазмунунда жана окуу ишинин ыкмасында чыгармачылыкты талап кылган 
тапшырмалар (тапшырма, тема, маселе, суроолорду ойлоп чыгуу: физикалык 
жана башка дилбаяндар, стандарттуу эмес тапшырмалар, мазмунду схема 
аркылуу иштеп чыгуу, таяныч конспектилер);  

• тапшырмалардын ар түрдүү «жанрларын» тандоо («илимий» отчет, көркөм 
текст, иллюстрациялар, инсценировкалар ж.б.)  же белгилүү бир ролдор 
(оппонент, эрудит, автор, сынчы, идеялардын генератору, ыраатка салуучу); 

 
2. Өзүн аныктоо үчүн тапшырма («Өзүң үчүн танда!»): 
• ар кандай багыттагы тапшырмаларды тандоо (чыгармачылык, теориялык-

практикалык, аналитикалык же багыттуулукту синтездөөчү ж.б.); 
• окуу ишинин деңгээлин тандоо, тактап айтканда тиги же бул окуу упайына багыт 

алууну болжолдоочу тапшырмалар; 
• окуучудан адеп-ахлактык, илимий, эстетикалык, мүмкүн берилген окуу 

материалынын алкагында идеологиялык кѳз карашты тандоо талап кылынган 
учурда өзүн аныктоо үчүн берилген тапшырмалар. 

 
3. Окуучулардын биргелешип өнүгүүсүнө багытталган интерактивдүү 
методдор жана ыкмалар («Чогуу жарат!»): 
• биргелешкен чыгармачылык (жупта, кичи топтордо, мындан тышкары атайын 

технологияларды жана топтук чыгармачылык иштердин: «мээге чабуул», 
«Мозаика», театралдаштыруу, интеллектуалдык командалык оюндар, топтук 
долбоорлор ж.б.;  

• топто окуу-уюштуруу ролдорун, функцияларын, кѳз караштарын атайын 
бөлүштүрүү менен биргелешкен чыгармачылык тапшырмалар: жетекчи, 
«лаборант», «жасалгалоочу», эксперт-көзөмөлдөөчү ж.б.  – (эгерде ар бир роль 
балдар тарабынан жалпы натыйжага кошкон салым катары каралса ролдорду 
мындай бөлүштүрүү биргелешип өнүгүүгө арналат жана чыгармачылык жактан 
өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет); 

• иштиктүү оюндар, театралдаштыруу формасында оюн ролдорун бөлүштүрүү 
менен биргелешкен чыгармачылык оюн тапшырмалары (бул учурда өз ара 
байланыш, берилген ролдордун байланыштуулугу, чыгармачылыгын көрсөтүү 
үчүн мүмкүнчүлүк жана оюн, чыгармачылык натыйжаларын кабыл алуу 
маанилүү: жалпы жана жеке). 
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4. Рефлексияга, өзүн таанууга арналган тапшырмалар («Өзүңдү тааны!»): 
• текшерилген иштин мазмунуна же колдонулган ыкмасына окуучулардын 

мазмундук өзүн өзү баалоосу, талдоо жана өзүнө өзү баа берүүсү (мисалы, 
мугалим берген план, схема, алгоритм боюнча аткарылган ишти текшерүү, эмне 
ишке ашканын, эмне ишке ашпай калганы тууралуу корутунду чыгаруу); 

• окуучулардын өзүнө ишмердүүлүктүн мүнөздөмөсү боюнча берилген окуу 
ишмердүүлүгүнүн субъекти катары баа берүүсү («мен окуу максатын коё 
аламбы, өзүмдүн ишимди пландаштыра аламбы, өзүмдүн окуу ишимди уюштура 
жана түзөтүү киргизе аламбы, натыйжаны уюштуруп жана баалай аламбы»); 

• өзүнүн окуу ишине катышуусун талдоо жана баа берүү (жигердүүлүктүн 
даражасы, иштин башка катышуучулары менен өз ара аракетешүүдөгү ролу, кѳз 
карашы, демилгелүүлүк, окуудагы ойлоп табуучулук ж.б.). 

 
Жигердүү инсанды калыптандыруу билимге ээ болуудагы жигердүүлүксүз ишке 

ашпайт.  Окуучу билим берүү процессинин жигердүү катышуучусу болушу керек. Окутуунун 
жигердүү методдору адамдын эске тутуусунда (бирдей шарттарда) эмне жасаганы 90%га 
чейин, 50%га чейин эмне көргөнү, 10% гана пайызы эмнени уккандыгы сакталып кала 
тургандыгы жөнүндө эксперименталдык такталган фактыларга негизделет. Ошондуктан 
окутуунун натыйжалуураак формасы тиешелүү аракетке жигердүүлүк менен негизделиши 
керек. Бул маалыматтар окутуунун активдүү методдорун колдонуунун максатка 
ылайыктуулугун көрсөтүп турат.   

(Педагогикалык публикациялардын материалдары боюнча) 
 
 
  



  

86 

9-тиркеме: №10-жумушчу барак: Баалоонун түрлѳрү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М
ини –

Алдын ала (диагностикалык) баалоо –  ушул 
окуучунун окутуу процессин пландаштыруу, окуу 
процессин оңдоо үчүн алгачкы деңгээлин 
аныктоо. Диагноздоочу баалоо окуу жылынын 
башында же теманы алгач үйрөнүүдө, бөлүмдүн 
же баптын башындагы биринчи сабакта 
жүргүзүлөт. 

 

Жыйынтыктоочу баалоо белгилүү убакыт 
аралыгында теманы, бөлүмдү аяктоо 
учурунда жыйынтыктарга жетишүү 
деңгээлин (алдын ала пландаштырылган) 
аныктоо жана констатациялоо үчүн 
ѳткѳрүлѳт. Жыйынтыктоочу баалоо ар 
түрдүү текшерүүчү иштердин (тест, 
текшерүү иши, лаборатордук, изилдөө иши, 
дилбаян, эссе, долбоор, оозеки жүзачар 
ж.б.) жыйынтыктары боюнча жүргүзүлөт. 

О
братная 

 письм
енны

е 

презентации 

набл
ю

дени

М
ини-тесты

  

сам
ооцениван

С
л

овесное 

Калыптандыруучу  баалоо – бул окутуу 
процессинде  аны жакшыртуу үчүн үзгүлтүксүз,  
баалоо процесси (мугалим байкоо жүргүзүүнүн, 
тапшырмалардын натыйжасында балдардын 
билим жана кѳндүмдѳрүн жакшыртууга балага 
кантип ѳзүнүн ишине оңдоолорду киргизүүнү 
жана жыйынтыктарды жакшыртууну кѳрсѳтүү 
үчүн  кайтарым байланыш берет). 

Арадагы 
иштер 
(жыйынтык
тоочу 
баалоонун 
маанилүү 
бѳлүгү) 

Жыйынтыктарга 
карата алдыга 
жылууга баа берүү 
үчүн арадагы 
иштер (1-2 чейрек) 
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 9.1 - тиркеме: №11 - жумушчу барак: Мини – тест 
Баалоонун түрлѳрүн аныктагыла 
Баалоонун мисалдары Түрү 
1. Мугалим жылдын аягында экзамен алат. с 

2.  Лабораториялык иштин тапшырмаларын туура түшүнгөнүн билүү үчүн 
мугалим окуучулардын топтордо иштөөсүнө байкоо жүргүзөт жана зарыл болгон 
шартта аларга жардам берет.  

ф 

3. Окуучулар баалоо чен-ѳлчѳмдѳрүнѳ таянуу менен өзүлөрүнүн иштерин 
өзүлөрү баалашат жана талкуудан кийин аларды мугалимге тапшырышат. 

с 

4. Мугалим текшерүү иштери үчүн бааларды коёт жана жуманын аягында 
иштерин окуучуларга кайтарып берет. 

с 

5. Окуучулар жазуу тапшырмаларын аткарганга чейин мугалим класста басып, ар 
бир окуучунун иши боюнча эскертүүлөрүн айтып турат. Баа эч кимге коюлбайт.  

ф 

6. Бардык аткарылган тапшырмалар боюнча баалар эсептелип окуучуга 
жыйынтык баа коюлат.  

с 

7. Мугалим жаңы теманы ѳтүүнүн алдында тест ѳткѳрѳт.  Алган баалар журналга 
коюлбайт. 

д 

8.  Предмет боюнча бааны коюунун ордуна мугалим ар бир окуучуга долбоорду 
аткарууда кандай стратегияны пайдаланса болорун түшүндүрѳт.  

ф 

9. Мугалим окуучу менен Д.Менделеев жашоосу жөнүндө докладды ал (окуучу) 
кандай даярдап жаткандыгы тууралуу талкуулайт. 

ф 

10. Мугалим окуучулар химиялык маселелерди чыгарууну үйрөнгөнүн текшерүү 
үчүн дептерлерин карап чыгат. Көпчүлүк окуучулар түшүнбөгөнүн көрүп, мугалим 
теманы кайра түшүндүрүүнү чечет жана эч кандай баа койгон жок. 

ф 

11. Окуучулар өзүлөрүнүн тесттик иштерин алардын жоопторунун ачкычы менен 
текшерип, баа коюп, мугалимге кайтарып беришет. Мугалим баалоонун 
натыйжаларына негизделүү менен кийинки сабактын максатын аныктайт. 

ф 

12. Мугалим окуучунун химиялык илимий терминдерди колдонуу жѳндѳмдүүлүгүн 
оозеки баалайт, ушул үчүн баа коет. 

с 

13. Мугалим А. М. Бутлеровдун органикалык бирикмелердин түзүлүш теориясын   
түшүндүрѳт, бирок класстагы кѳп окуучулардын түшүнбөй жаткандыгын байкайт. 
Ал аны түшүндүрүүнүн башкача натыйжалуураак жолун ойлонуп, кийинки 
сабакта бул тема боюнча дагы бир жолу кайра өтүүнү чечет.  

ф 

14. Мугалим окуучулардын болжолдуу презентациясын карап чыгып, өзүнүн 
эскертүүлөрүн жазып жана аларга долбоорду андан ары бүткөрүшү үчүн 
иштерин кайтарып берет. 

ф 
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9.1-тиркеме:  №12-жумушчу барак 
 

КАЛЫПТАНДЫРУУЧУ БААЛООНУН КЭЭ БИР ТЕХНИКАЛАРЫ5 
 
Калыптандыруучу баалоонун техникаларын системалуу колдонуу мугалимге 

окуучулардын билим берүүсүнүн сапатына таасир тийгизүүгѳ мүмкүнчүлүк берет. 
Техникалардын тизмеси чоң, бирок ушул учурда конкреттүү темаларга пайдаланса боло 
турган алардын кээ бирлери сунушталынат.   

Техникалар Калыптандыруучу баалоонун техникаларын пайдалануу 
жол-жобосу (процедурасы) 

Карточканын 
индекси (жалпылоо 
үчүн же суроолор 

үчүн)  

Мугалим окуучуларга эки жагында төмөнкүдөй тапшырмалары 
бар карточкаларды белгиленген убакытта таратып турат: 
1-тарабында: Өтүлгөн материалдар (бөлүм, тема) 
боюнча түшүнгөн негизги идеяларды санап, 
жалпылаштыргыла. 
2-тарабында: Өтүлгөн материалдагы (бөлүмдөгү, 
темадагы) түшүнө элек жерлериңерди белгилеп, 
суроолоруңарды түзгүлө. 

Кол менен белги 
берүү 

Мугалим кайсы бир түшүнүктөрдү, принциптерди, процесстерди 
ж. у. с. түшүндүрүп жатканда, окуучулардан материалды 
түшүнгөнүн же түшүнбөгөнүн кол менен жаңсап белги берүүсүн 
суранат. Окуучулар менен ал белгилер тууралуу алдын-ала 
макулдашып алуу керек: 

• Мен _______ түшүндүм жана түшүндүрүп бере алам 
(бармагын өйдөгө багыттайт) 

• Мен ______ дагы эле түшүнө элекмин (бармагын 
туура жакка багыттайт) 

Мен ______ анык түшүндүм деп айта албайм (кол 
булгалайт)  
Белгилерди карап, мугалим ар бир топтун катышуучуларынан 
сурайт. Алынган жооптордун жыйынтыктары боюнча мугалим 
теманы кайрадан өтүү, бышыктоо же программа боюнча 
материалды окутууну улантууну чечет. 

Светофор  

Ар бир окуучуда светофордун үч түсүндөгү карточкалар болот. 
Мугалим окуучулардан материалды түшүнгөн-түшүнбөгөнүн 
билдире турган белгини ушул түстөр менен көрсөтүүнү өтүнөт 
да, төмөнкү суроолорду берет. 
Жашыл карточка көтөргөн (баарын түшүндүм деген) 
окуучуларга:  
- Силер эмнени түшүндүңөр? 
Сары же кызыл карточка көтөргөн окуучуларга:  
- Силер эмнени түшүнбөй калдыңар?  
Алынган жооптордун негизинде мугалим теманы кайталап өтүү, 
бышыктоо же программа боюнча окутууну уланта берүүнү 
чечет. 

Бир мүнөттүк эссе Бир мүнөттүк эссе – бул окуучуларга тема боюнча 
билгендерин көрсөтүү үчүн мугалим колдоно турган ыкма.  

 
5 USAID «Сапаттуу билим» долбоорунун, READ долбоорунун материалдары боюнча, ошондой эле // Пинская М.А. 
Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб. Пособие / М.А. Пинская. – М.: Логос, 2010. – 264 с. караңыз. 
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Техникалар Калыптандыруучу баалоонун техникаларын пайдалануу 
жол-жобосу (процедурасы) 

Бир мүнөттүк эссе жазуу үчүн мугалим төмөнкүдөй суроолорду 
бериши керек: 

• Сен бүгүн билип алган нерселердин ичинен 
кайсынысы эң маанилүү? 

• Кайсы суроолор сага түшүнүксүз бойдон калды? 
Окутуу чөйрөсүнө жана форматына карай бир мүнөттүк эссе 
ар түрдүүчө колдонулушу мүмкүн: 

• Сабак учурунда окуучулардын материалды ар бир 
баскычта кандай өздөштүргөнү текшерилет. 

• Сабактын акырында окуучуларга кийинки сабакта 
алар эмне кылаарын кабарлоо үчүн колдонулат. 

Айтуу үлгүлөрү 
(кыйытуу, багыттоо) 

Мугалим окуучуларга жооп камдоо үчүн керектүү айтуу 
үлгүлөрүн (сөз айкаштарын, багыт берүүчү кыйытмаларды) 
мезгил-мезгили менен берип тургула.  
Мисалы: Негизги идея (принцип же процесс) – ________, 
анткени _____________ ж. у. с.  

Түшүнүүнүн 
жаңылыштыгын 

текшерүү  

Мугалим окуучуларга кайсы бир идея, принцип же процесс 
жөнүндө көп кезигүүчү жаңылыш пикирлерди же алдын-ала 
көрө билүү мүмкүн болгон ката ойлорду айтат. Анан буга 
макулсуңарбы же жокпу, эмне себептен ушундай ойлойсуңар 
деп сурайт.  

Окуучу менен 
жекече баарлашуу 

Мугалим окуучулар менен алардын түшүнүү деңгээлин 
текшерүү максатында жекече баарлашат. 

3 мүнөттүк тыным 

Мугалим окуучуларга сабакта өтүлүп жаткан түшүнүктөрдү 
жана идеяларды ойлонуштуруу, мурунку материалдар, билим 
жана тажрыйбасы менен байланыштыруу, ошондой эле 
түшүнүксүз учурларды тактоо үчүн 3 мүнөттүк тыным берет.  
• Мен ______ карата мамилемди 

өзгөрттүм…………………………. 
• Мен ____ жөнүндө көбүрөөк 

билдим:……………………………... 
• Мен _____ таң 

калдым:………………………………………………. 
• Мен ____ болгондой сездим…………………………………… 
• …………………карата менин мамилем мындай 

эле:…………………………………………………………………
…. 

Температура өлчөө 

Бул ыкма окуучулардын тапшырманы канчалык туура аткарып 
жатканын билүү максатында колдонулат. Бул үчүн окуучуларды 
ишинен токтотуп, мугалим минтип сурайт: «Биз азыр эмне 
кылып жатабыз?» Буга жооп берүү менен, окуучулар 
тапшырманын маңызын же аны аткаруу процессин канчалык 
терең түшүнгөндүгүн көрсөтөт. Айрым учурларда (жуп-жубу 
менен же топтордо иштегенде) мугалим бир жуптан же 
топтогулардан тапшырма кандай аткаруу керектигин көрсөтүп 
берүүнү өтүнөт. Калган жуптар же топтор эмне кылуу керектигин 
карап турушат. 
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Техникалар Калыптандыруучу баалоонун техникаларын пайдалануу 
жол-жобосу (процедурасы) 

Кичи тест 

Кичи тесттер окуучулардын чыныгы билимдерин, 
билгичтиктерин жана көндүмдөрүн, б.а. конкреттүү 
маалыматтарды, кайсы бир материалды билээрин баалого 
арналган. 
Бул төмөнкүлөрдөн тандоо тести болуп саналат: 
• сунушталган көп жооптон 
• туура/туура эмес жооптордон 
• кыска жооптуу 

Элективдүү (тандап 
алма) тест 

Мугалим ар бир окуучуга «A, B, C, D» тамгалары жазылган 
карточкаларды таратып берет да, бирдей убакта жооп берүүнү, 
б.а. туура жооптун тамгасы жазылган карточканы көтөрүүнү 
суранат. Мугалим окуучуларга жообуңарды айтарда 20 секунд 
ойлонгула деп сөзсүз түрдө сунуш кылышы керек. 
Мугалим окуучулар менен биргеликте жооптордун ар башка 
варианттарын талкуулап, ар кимге өзү тандаган вариантын 
түшүндүрүп берүүнү өтүнөт. Мындагы жооптордун негизинде 
мугалим окуучулардын окуп үйрөнүлгөн теманы канчалык 
жакшы түшүнгөнүн аныктап, ал теманы түшүндүрүүнү улантуу 
же андан кийинкисине өтүү керектигин чечет. 

Калыптандыруучу 
тест 

Мугалим окуучуларды чакан топторго (4-5 кишиден) бөлөт. Ар 
бир окуучу тесттин суроолору жазылган барак менен тесттин 
жоопторун жазуу үчүн барак алат. Окуучуларга тесттин 
суроолорун чакан топтордо талкуулоо үчүн убакыт берилет. 
Талкуудан кийин окуучулар жооп барактарын өз алдынча 
толтурушат. Ар бир окуучунун упайлары өзүнчө эсептелет. 
Окуучуларга топтогу башка шериктеринин оюна каршы туруп, 
өздөрү туура деп эсептеген жоопту белгилөөгө акылуу 
экендигин айтып коюу керек. Суроо жоопторун топто 
талкуулаганда бир пикирге келүү талап кылынбайт. 

Өзүн өзү баалоо 
күндөлүктөрү / 
журналдары 

Өзүн өзү баалоо күндөлүктөрү / журналдары мугалим жана 
окуучу сабактын жүрүшүндө алынган билимдерге, 
билгичтиктерге жана көндүмдөргө, иш билгиликтерге, ошондой 
эле алардын кандайча алынгандыгына, көлөмүнө баа бериши 
үчүн ачылат. Күндөлүктөр мугалимге окуучулардын өсүш 
деңгээлин билүү жана билим берүү процессин жакшыртуу үчүн 
тийиштүү кадамдарды жасоодо пайдасы тиет. 

Калыптандыруучу 
сурамжылоо 

Бул – материалдын жүзачарынан же сабактагы иштин 
кандайдыр бир түрүнөн кийинки текшерүү формасы. Мугалим 
кошумча тактоочу суроолорду берет: «Эмне үчүн? Кантип? 
Кандайча?…». 
- ___________________ кандайча, эмнеси менен 
________________ -га (-дан) окшош же айырмаланат? 
- _____________-нын кандай мүнөздүү өзгөчөлүктөрү 
(бөлүктөрү) бар? 
- ___________________-ны биз кандайча көрсөтө, 
иллюстрациялай алабыз? 
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Техникалар Калыптандыруучу баалоонун техникаларын пайдалануу 
жол-жобосу (процедурасы) 

- ________________________-нын негизги идеясы, тыянагы 
кандай? 
- _____________-нын ___________________ менен кандай 
катышы бар? 
- Силер ___________ -га кайсы идеяларды, тактоолорду 
кошумчалайт элеңер? 
- ____________________-га мисал келтиргиле? 
- _________________-да эмнеси туура эмес? 
- _________________-дан кандай жыйынтык чыгарат 
элеңер? 
- _____________ менен кайсы суроого жооп берүүгө 
аракетенебиз? 
- Кайсы маселени биз чечүүгө аракеттенебиз? 
- _______________ эмне кылууну сунуштайсыңар? 
- Эгер _______________, эмне болор эле? 
- ____________ баалоо үчүн кайсы критерийлерди колдонот 
элеңер? 
- ___________ бекемдөө үчүн кандай далилдерди же 
тастыктоолорду келтире аласыңар? 
- ____________ силер кантип бекемдей же төгүнгө чыгара 
аласыңар?  
- Муну _____________ жактан кандайча караштырууга 
болот? 
- _________-да кайсы альтернативаларды көңүлдө тутуу 
керек? 
- _________-да кайсы усулдарды (ыкмаларды) колдонууга 
болот? 

Жаңы материалды 
түшүнгөнүн 

текшерүү 
көнүгүүлөрү  

Мугалим төрт чакмагында төмөнкүдөй жазуулары бар таблица 
түзгөт: «Алдын ала айтуу», «Түшүндүрүү», «Жалпылоо» 
жана «Баалоо». Жаңы материалды түшүндүргөн соң, 
окуучулардан кайсы бир чакмакты тандоону өтүнөт. Мында 
мугалим ар бир окуучу жаңы окуп үйрөнүлгөн тема боюнча өзү 
аткара турган тапшырманын тибин кандайча тандашы 
керектигин тактап айтат. Анан, кайсы чакмак тандалганына 
карай, суроо берет.  
Мисалы: (1) Эгерде окуучулар «Жалпылоо» чакмагын 
тандаса, анда мугалим: «Жаңы материалдын негизги 
идеяларын санап бергиле», – десе болот. 
(2) Эгер окуучулар «Түшүндүрүү» чакмагын тандаса, мугалим: 
«Бул терминди (түшүнүктү) силер кандай түшүнөсүңөр?» – 
деп сураса болот. 

Ички жана сырткы 
тегерек 

Окуучулар ички жана сырткы эки тегерек болуп тизилет. 
Окуучулар бири-бирин карап турушат да, өтүлгөн тема 
боюнча алдын ала жазылган суроолорду беришет. Анан 
сырткы тегеректе турган окуучулар жылышат да, жаңы 
түгөйлөрдү түзүшөт. Жогорудагы сыяктуу суроо-жооп 
улантылат.  
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Техникалар Калыптандыруучу баалоонун техникаларын пайдалануу 
жол-жобосу (процедурасы) 

Бир сүйлөм менен 
жалпылоо 

Мугалим окуучуларга «Ким? Эмне? Кайда? Качан? Эмне 
үчүн? жана Кандайча?» деген суроолорго жооп берген сүйлөм 
түзүү аркылуу жаңы теманы жалпылоону өтүнөт. 

Бир сөз менен 
жалпылоо 

Мугалим окуучуларга мындай тапшырма берет: 
«Теманы эң таасын жалпылай турган бир сөздү 
тандагыла». 

Жазуу жүзүндөгү 
түшүндүрмөлөр 
(жазуу жүзүндөгү 

кайтарым байланыш) 
 

Баалоонун зарыл бөлүгү – кайтарым байланышты камсыздоо. 
Окуучулардын жазуу иштерин текшергенде, мугалим баалоо 
критерийлерине жана натыйжага жетишүү деңгээлине жараша 
өзүнүн түшүндүрмөлөрүн (комментарийлерин) берет. 
Түшүндүрмөлөр айкын жана окутуп үйрөтүүчү мүнөздө болушу 
керек. Жазуу ишин текшергенде, туура жерлерин бир түстөгү, 
оңдоо, толуктоо талап кылынган жерлерин башка түстөгү 
калемсап менен белгилөөгө болот. 
Жазуу иштерине түшүндүрмөгө эске салууну (эмнени толуктап 
иштөө керектиги жөнүндө), кыйытууну же мисалдарды кошууга 
болот. 

Сөз түрүндө баа 
берүү 

(оозеки кайтарым 
байланыш) 

Баа берүүнүн эң кеңири таралган түрү. Мугалим окуучуну 
көнүгүүнү жакшы аткаргандыгы үчүн мактап, оозеки кайтарым 
байланышты камсыздайт. Демек, окуучу бул материалды же 
маалыматты жакшы өздөштүргөндүгүн түшүнөт.  
Мугалим окуучунун көнүгүүдө кетирген каталарын көрсөтөт. Ал 
эч кандай баа койбосо да, баалайт. Ошентип, окуучу 
жакшыраак натыйжага жетишүү үчүн эмне кылуу керектигин 
түшүнөт.  

Өзүн-өзү баалоо 

Бул – окуучулар өздөрүнүн окуп-үйрөнүүсү жөнүндө маалымат 
топтоп, талдоо жүргүзгөн, окуп-үйрөнүүдөгү өсүшү жөнүндө 
тыянак жасаган процесс. Өзүн-өзү баалоону жүргүзүүнүн зарыл 
шарты – ишти баалоо критерийлеринин болушу (бул 
критерийлерди окуучуларга теманы окуп үйрөнөр алдында же 
ишти аткарганга чейин тааныштырып коюу керек).  

Кош жылдыз жана 
каалоо (өз ара 
баалоо) 

Окуучулардын чыгармачыл иштерин, дилбаяндарын, 
эсселерин баалоодо колдонулат. 
Мугалим окуучуга классташынын ишин текшерүүнү сунуштайт. 
Окуучулар бири-биринин ишине түшүндүрмө (комментарий) 
бергенде, ишке баа беришпейт, жөн гана ийгиликтүү эки жерин 
көрсөтөт («кош жылдыз») жана толуктап иштөө керек болгон 
бир жерин белгилейт («каалоо»).  
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9.2-тиркеме: №13-жумушчу барак: Блумдун таксономиясы 
 
Мамлекеттик 

стандарт 
боюнча 

деңгээлдер 

Б.Блум боюнча 
ой жүгүртүү 

кѳндүмдѳрүнүн 
деңгээлдери 

Аныктама  Окуучу эмне 
кылат? 

Окуучуларды демилгелѳѳ 
үчүн кандай ѳзѳктүү 

түшүнүктѳр пайдаланат? 

Арадагы же 
жыйынтыктоочу баалоо 
үчүн тапшырмалардын 

ѳнѳктѳшүк түрү   
Репродуктивди
к 

Билим Маалыматты 
аныктоо жана 
тандоо 

Кабыл алат, эстейт, 
тааныйт, кайра 
айтып берет 

Санагыла, эстеп калгыла, 
атагыла 

Терминологиялык диктант, 
түшүнүктѳрдүн картасы, тест-
таануу 

Түшүнүү Сунушталган 
маалыматты 
түшүнүү; 
Кѳйгѳйдү ѳз 
сѳзү менен 
формулировка
лоо 

Түшүндүрѳт, кайра 
курат, кѳрсѳтѳт, 
мисалдарды 
келтирет  

Талкуулагыла, аныктагыла, 
айтып бергиле 

Графикалык уюштуруучулар, 
тест, дил баян, презентация, 
эссе-ой толгоо  

Репродуктивди
к, продуктивдик 

Колдонуу Түшүнүктѳрдү 
жаңы 
кырдаалдарда 
пайдалануу 

Кѳйгѳйлѳрдү чечет, 
билимин кѳрсѳтѳт 

Колдонгула, эсептегиле, 
ѳзгѳрткүлѳ, тандагыла, 
классификациялагыла, 
корутундулагыла, кѳрсѳткүлѳ, 
тапкыла, инсценировкалагыла, 
аракеттенгиле, изилдегиле, 
эксперимент жүргүзгүлѳ, 
иллюстрациялагыла, 
түшүндүрүп бергиле, 
модификациялагыла, 
колдонгула, ылайыктагыла, 
пландаштыргыла, кѳрсѳткүлѳ, 
чиймесин жасагыла, 
чыгаргыла, пайдалангыла.  

Лабораториялык иш, үлгү 
боюнча маселелерди 
чыгаруу, долбоор (реалдуу 
жашоодо практикалык 
маселелерди чыгаруу), тест, 
контролдук иш, байкоо 
жүргүзүү күндѳлүктѳр 
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Мамлекеттик 
стандарт 
боюнча 

деңгээлдер 

Б.Блум боюнча 
ой жүгүртүү 

кѳндүмдѳрүнүн 
деңгээлдери 

Аныктама  Окуучу эмне 
кылат? 

Окуучуларды демилгелѳѳ 
үчүн кандай ѳзѳктүү 

түшүнүктѳр пайдаланат? 

Арадагы же 
жыйынтыктоочу баалоо 
үчүн тапшырмалардын 

ѳнѳктѳшүк түрү   
Продуктивдик 
жана 
чыгармачылык  

Талдоо Маалыматты 
байланыштуу 
бѳлүктѳргѳ 
бѳлүштүрүү 

Бѳлүштүрѳт, 
талкуулайт, ачат 

Талдагыла, баалагыла, 
топтоштургула, санагыла, 
категорияларга бѳлгүлѳ, 
классификациялагыла, 
салыштыргыла, 
байланыштыргыла, карама-
каршы койгула, сындагыла, 
талкуулагыла, бѳлүштүргүлѳ, 
айырмалагыла, изилдегиле, 
эксперимент жүргүзгүлѳ, 
түшүндүргүлѳ, чыгаргыла, 
иреттегиле, күмѳн санагыла, 
ылайыкташкыла, тандагыла, 
бѳлгүлѳ, текшергиле.  

Аналитикалык эссе, изилдѳѳ, 
классифкациялоого, 
категоризациялоого 
тапшырмалар (таблицалар, 
салыштыруу диаграммалар), 
дискуссия 

Чыгармачыл  Синтез  
(топтоштуруу) 

Бар болгон 
маалыматтын 
негизинде 
жаңыны түзүү  

Жалпылайт, 
формулировкалайт, 
пландаштырат  

Топтоштургула, чогулткула, 
комбинациялагыла, түзгүлѳ, 
иштеп чыккыла, 
формулировкалагыла, 
жалпылагыла, бириктиргиле, 
ойлоп тапкыла, 
модификациялагыла, 
уюштургула, пландаштыргыла, 
кайрадан топторго 
бѳлүштүргүлѳ, кайрадан 
жазгыла, койгула, 
алмаштыргыла.  

Эссе- ой жүгүртүү, дил баян, 
долбоор, изилдѳѳ отчету, 
чыгармачыл иштер, планды 
(долбоорду, отчеттун 
түзүлүшүн, изилдѳѳ) иштеп 
чыгуу, картаны түзүү  
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Мамлекеттик 
стандарт 
боюнча 

деңгээлдер 

Б.Блум боюнча 
ой жүгүртүү 

кѳндүмдѳрүнүн 
деңгээлдери 

Аныктама  Окуучу эмне 
кылат? 

Окуучуларды демилгелѳѳ 
үчүн кандай ѳзѳктүү 

түшүнүктѳр пайдаланат? 

Арадагы же 
жыйынтыктоочу баалоо 
үчүн тапшырмалардын 

ѳнѳктѳшүк түрү   
Продуктивдик, 
чыгармачыл 

Баалоо Чен-
ѳлчѳмдѳрдүн 
негизинде 
баалоо  

Талашат, баалайт, 
тандайт 

Далидегиле, тандагыла, 
салыштыргыла, 
корутундулагыла, 
ишендиргиле, чечкиле, 
негиздегиле, түшүндүргүлѳ, 
ченегиле, алдын ала айткыла, 
ранжирлегиле, сунуштагыла, 
бѳлүп кѳрсѳткүлѳ, 
жыйынтыктагыла, колдогула, 
текшергиле, баалагыла  

Аргументтештирилген эссе, 
чен -ѳлчѳмдѳрдү иштеп 
чыгууга жана колдонууга 
тапшырмалар, рецензия 
жазуу  
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СѲЗДҮК 

 
Айлана-чөйрө – өз ара байланышкан табияттык, техногендик-табияттык, техногендик объекттердин 
жана кубулуштардын бүтүн системасы, адамдардын өмүрүнө, саламаттыгына, чарбачылык 
ишмердүүлүгүнө жана эс алуусуна таасир тийгизген табигый-жасалма реалдуулук ; 

Алдын ала (диагностикалык) баалоо – өзүнүн формасы боюнча баштапкы баалоо болуп 
эсептелинет, окуучунун компетенттүүлүгүнүн калыптануу деңгээлин аныктоо үчүн кызмат кылат. 
Алдын ала баалоо окуу жылынын башталышында өткөрүлөт жана жылдын аягында окуучулардын 
күтүлүүчү натыйжага жетишүү прогрессин аныктоого мүмкүндүк берет. Алдын ала баалоонун 
жыйынтыгы баяндап жазуу түрүндө катталып, жалпыланат жана окуучулар үчүн окуу милдеттерин 
жана мугалимдер үчүн окутуу милдеттерин коюу жолу аркылуу окутуу процессин өркүндөтүү жана 
түзөтүүлөрдү киргизүү үчүн негиз катары  кызмат кылат.  

Базистик окуу планы – милдеттүү предметтердин тизмесин, аларды окутуунун иреттүүлүгүн, 
көлөмүн жана окуу жүктѳмүн жана формасын кѳрсѳткѳн документ. 

Баа – химия боюнча окуу ишмердүүлүгүнѳ баа берүүнү окуучуга коюлган сандык көрсөткүч. 

Баа берүү чени – окуу предметтери боюнча окуучулардын окуу ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгына баа 
берүү чени окуучулардын күнүмдүк, аралык жана жыйынтыктоочу аттестациясын жүргүзүүдө жалпы 
билим берүүчү уюмдардын педагог кызматкерлеринин текшерүү – баа берүү ишмердүүлүгүн жѳнгѳ 
салуу максатында иштелип чыгат жана окуучулардын окуудагы жетишкендиктерине баа берүүнү 
жана текшерүүнү уюштурууда бирдиктүү багытты ишке ашырууга багытталат.  

Баа берүү – Мамлекеттик жана предметтик стандарттарда бекитилген окуучунун калыптанган 
химиялык компетенттүүлүктѳрүнүн даражасын сапаттуу аныктоо.   

Баалоо системасы – окутуунун жетишкендиктери жана алдын ала өлчөөнүн негизги каражаттары, 
кайтарым байланышты калыптандыруу, окуучулар, ата-энелер, мугалимдер, мамлекеттик жана 
коомдук түзүлүштүн абалы, кɵйгɵйлɵрүн текшерүү жана баалоо иштеринин жыйындысы.   

Билим берүүнүн сапаты – ар түрдүү билим берүүнүн натыйжасынан, күтүлүүчү жыйынтыктардын 
калыптанышы (окуучулар, мугалимдер, ата-энелер, жумуш берүүчүлɵр, жалпы эле коом) же билим 
берүүнүн максатын жана милдетин аныктоочулар.  

Билим берүүнүн натыйжасы – билим берүү процессинин белгилүү баскычында окуучулардын ээ 
болгон негизги жана предметтик компетенттүүлүктѳрүнүн деңгээлинде берилген 
жетишкендиктердин жыйындысы. 

Долбоор – когнитивдүү (таанып-билүүчүлүк), аффективдүү (эмоционалдык-баалуулук) жана мектеп 
окуучулардын жыйынтыкка багытталган жүрүм-турум ишмердүүлүгүн уюштурууну камсыз кылуучу, 
ал окуучулардын ɵз алдынча жана топтук ишмердүүлүгүн болжолдогон практикалык же теориялык 
кѳйгѳйдү чечүүгѳ багытталган педагогикалык технология. 

Жалпы орто билим берүүнүн Мамлекеттик стандарты – нормативдик-укуктук документ; 
стандарт билим берүүнүн бардык тармактарында билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде 
коюлган максаттарга жетишүүнү камсыз кылат; билим берүүнүн өнүгүүсүн улуттук, жергиликтүү, 
аймактык деңгээлде камсыз кылат.   

Жыйынтыктоочу баалоо – учурдагы, ортодогу жана жыйынтыктоочу баалоодон курулган окутуунун 
ар бир тепкичтери үчүн пландаштырылган натыйжаларга окуучулардын жетишүү даражасын 
аныктоо үчүн кызмат кылат. 

Изилдөө ишмердүүлүгү – бул окуучулардын изилдөө, чыгармачылык милдеттерди чечүү менен 
байланышкан жана илимий изилдөө үчүн мүнѳздүү негизги баскычтарынын болушун, ошондой эле 
тандап алган кубулуштарды изилдѳѳнүн практикалык жолдору, ѳздүк эксперименталдык материал, 
ѳздүк маалыматтарды жана андан чыккан корутундуларды талдоо сыяктуу элементтерин 
болжолдогон билим берүү иши.  
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Калыптандыруучу (формативдик баалоо) – бул ийгиликтин жана окуучу тарабынан материалды 
өздөштүрүүнүн жекече өзгөчөлүгүн, ошондой эле окуучулар тарабынан жакшы жыйынтык берүүнүн 
иштелген сунуштамасын аныктайт. Мугалим калыптандыруучу баалоону окутууну пландаштырууга 
өз учурунда түзѳтүүлѳрдү, өзгөртүүлѳрдү киргизүү үчүн, ал эми окуучулар – аткарган 
тапшырмаларынын сапатын жогорулатышы үчүн колдонот. Окуучунун жөндөмдүүлүгү эмес, анын 
аткарган конкреттүү иши бааланат. 

Когнитивдик – [лат. cognitio кабылдоо, таануу] таанып - билүүгɵ, мээнин кызматына тиешелүү, 
түшүнүктɵрдү калыптандырууну, аларды колдонууну жана жыйынтыктоочу билимди алууну камсыз 
кылат. 

Когнитивдик компетенттүүлүк – билим берүү деӊгээлин тынымсыз жогорулатуу даярдыгы, ɵзүнүн 
инсандык дараметин ишке ашыруу жана актуалдаштыруу зарылдыгы, өз алдынча жаңы билимдерге, 
билгичтиктерге ээ болуу, өзүн-өзү өнүктүрүүгѳ жөндөмдүүлүк. 

Когнитивдик функциялар (лат. cognitio – таануу) – жогорку мээнин функциясы: эс-тутум, кɵӊүл 
буруу, психомотордук  координация, кеп, тааныгысы келүү, праксис, эсеп, ой-жүгүртүү, багыт алуу, 
пландаштыруу жана жогорку акыл эс ишмердүүлүгүн башкаруу. 

Компетенттүүлүк – инсандын интегралдык мүнөздөмөсү, ал билимди, окуу жана турмуштук 
тажрыйбасын, шыктуулугун жана баалуулуктарын пайдалануу менен реалдуу турмуш 
кырдаалдарында пайда болгон маселелерди жана көйгөйлөрдү чече билүү жөндөмдүүлүгүн 
аныктайт.  

Компетенция (латын сөзүнөн. competentia) – бул билим аракети, инсандын алган билимин жана 
көндүмүн практикада пайдалануу, ачык эместик шарттарда чечим кабыл алып жана аларды ишке 
ашыруу жөндөмдүүлүгү.  

Компетенттүүлүктү баалоонун чен-өлчөмдөрү – компетенттүүлүктү баалоонун чен-өлчөмдөрү 

окутуунун максаттары (милдеттери) жана окуучулардын окуудагы жетишкендиктеринин деңгээлинин 
көрсөткүчү ортосундагы ылайык келүү параметри катары каралат.   

Коэволюция – (со – сөз алдына жалгануучу аффикси, бир катар тилдерде «биргелешүү» деген 
маанини билдирет; лат, evolutio – өөрчүү) – заманбап илимде өнүгүп жаткан бүтүн системаны түзгөн 
элементтердин өз ара шартталган өзгөрүүлөрдүн механизмин белгилөө үчүн колдонулган термин. 

Көрсөткүчтөр (индикаторлор) – бул аракет жана байкоо жүргүзүлгөн жүрүм-турум же башка 
маалыматтар, алар стандарт менен байланыштуу болгон кээ бир элементтердин катышуусун, 
абалын жана ишке ашыруу шарттарын көрсөтөт. 

Кээ бир окуучуларды чен-ѳлчѳмдүк (критериалдык) баалоо сунуш кылынган чен-ѳлчѳмдѳр 
боюнча ѳткѳрүлѳт, алар окуучулардын окуу таанып билүүчүлүк компетенттүүлүгүнүн ѳнүгүүсүнүн ар 
түрдүү багыттары боюнча жетишкендиктерин чагылдырат.  

Кээ бир окуучулардын билимдерин ченемдик баалоо айрым бир окуучулардын тобунун даярдык 
деңгээлине карата аткарылат, анын максаты – айрым окуучуларды башка окуучулардын 
билимдерин практикалык салыштырууну ишке ашыруу. 

Маалыматтык компетенттүүлүк – өз ишин пландаштыруу жана жүзөгө ашыруу, негиздүү 
тыянактарды чыгарууну калыптандыруу үчүн маалыматтарды пайдаланууга даярдык. Маалымат 
менен иштей билүүнү талап кылат: жетишпеген маалыматты максатка умтулуу менен издөө, айрым 
үзүндүлѳрдү, гипотезаларды бирдиктүү талдоо кѳндүмдѳрүнѳ ээ болуу. Адамга сынчыл ой 
жүгүртүлгөн маалыматтын негизинде акылга сыярлык чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүк берет. 

Минималдык мазмун – бул тибине карабастан бардык орто мектептер үчүн химиялык билим 
берүүнүн милдеттүү жана туруктуу (инварианттуу) компоненти. 

Мотивация – бул окуучуларды натыйжалуу таанып билүү ишмердүүлүгүнѳ билим берүүнүн 
мазмунун активдүү өздөштүрүүгө ойготуу каражаттарынын, усулдарынын, формаларынын 
жыйындысы. Мындай усулдардын, каражаттар жана иштин формалары абдан көп санда кездешет 
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жана аларды ар бир мугалим сабактын тематикасына жана класстын психологиялык сүрөттөлүшүн 
эске алуу менен пайдаланса болот.  

Окутуунун технологиясы – билим берүүнүн максаттарын жана жыйынтыктарын өлчөөгө жана 
жетишкендиктерине багытталган, окуу процессин уюштуруу усулдарынын жана ыкмаларынын 
системасы. 

Предметтик стандарт – Мамлекеттик стандарттын бөлүгү болуп саналат жана анын талаптарын, 
жоболорун мектептик билим берүү баскычтарына ылайык конкреттештирет жана белгиленген 
максатка жетишүү үчүн окуучулар ээ болгон конкреттүү предметтик компетенцияларды аныктайт. 

Предметтин мазмундук тилкелери – бул негизги идеялар жана түшүнүктөр, анын айланасында  
«Химия» предметин окутуунун бардык окуу материалдары жана компетенцияларды 
калыптандырууга технологиялык багыттары камтылган.   

Профилдик билим берүү – өзгөчөлөнүү жана окутууну жекелештирүүнүн каражаты, түзүлүшү, 
мазмуну жана окуучулардын кызыкчылыктарын, шык жөндөмдүүлүктөрүн толугу менен эске алып 
окуу жараянын уюштуруу, жогорку класстардын окуучуларынын кесиптик кызыкчылыктарын жана 
билим алууну улантууга тиешелүү каалоолоруна ылайык окутуу үчүн шарттарды түзүү.  

Социалдык-инсандык компетенттүүлүк – реалдуу географиялык мейкиндикте ыңгайлашуу жана 
иш-аракет жасоо, инсандык максаттарды жана маанилерди аныктоо, аларды өз жашоосунда 
долбоорлоо жана жүзөгө ашыруу жөндөмдүүлүгү Анын бөлүктөрү болуп төмөнкүлөр эсептелет: 
чыныгы турмушта жекече ийгиликтүү аракеттенүү мүмкүнчүлүгүн баалоону билүү; өз өлкөсүндө 
(каалаган башка өлкөдө) ар кандай жашоо жагдайларында конструктивдүү коммуникациянын 
түрлөрүн колдоно билүү, маданияттар аралык толеранттуулук, химиялык билимдерди алууга жана 
колдонууга оң мотивация; 

Социалдык-коммуникациялык компетенттүүлүк – өз умтулууларын башка адамдардын жана 
социалдык топтордун таламдары менен айкалыштырууга даярдык, өз көз карашын позициялардын 
ар түрдүүлүгүн таануунун жана башка адамдардын (диний, этностук, кесиптик, инсандык) 
баалуулуктарына урмат менен мамиле кылуунун негизинде цивилизациялуу коргоп калуу. 
Маектешүүдө зарыл маалымат алууга даярдык жана аны жеке, социалдык жана кесиптик 
маселелерди чечүү үчүн оозеки жана жазуу жүзүндө билдирүү. Милдеттерди чечүү үчүн башка 
адамдардын ресурстарын жана социалдык институттарды пайдаланууга мүмкүндүк берет.  

Социалдык мотивдер – окутуунун башка субъекттери менен окуучулардын ар түрдүү ѳз ара 
аракеттенүүлѳрү менен байланышкан  каалоо. 

Стандарт – билим берүү системасына тартылган адамдардын эмнени билиш жана ɵздɵштүрүш 
керектигин аныктаган нускамалардын топтомун, күтүүлѳрдүн топтомун аныктаган кеңейтилген 
максаттардын формулировкасы. 

Таанып билүү мотиви –окуу ишмердүүлүк процеси жана мазмуну менен байланышкан каалоо. 

Талдоо (анализ) – объектилерди, көрүнүштөрдү же процесстерди алардын белгилерин, 
касиеттерин, курамын, түзүлүшүн, алардын ортосундагы мамилелерди изилдөө; 

Туруктуу өнүгүү – бул инновациялардын  негизинде жаратылыштын, социумдун жана 
цивилизациянын туруктуу өнүгүүсү үчүн жаратылыш ресурстарын  пайдалануу  модели, анда 
айлана-чөйрөнү сактап калуу менен адамдын турмуштук керектөөлөрү канааттандырылат; 

Негизги компетенттүүлүк – окуучунун социалдык тажрыйбасына негизделип жана окуу 
предметтеринин негизинде жүзөгө ашырылган көп функциялуулукка ээ болгон предметтен жогору 
турган коомдук, мамлекеттик, кесиптик заказдарга ылайык аныкталган жана ченелүүчү билим 
берүүнүн натыйжасы. 

«Өзүн-өзү уюштуруу жана маселелерди чечүү» компетенттүүлүгү  – маалыматта, окуу жана 
турмуштук жагдайларда карама-каршылыктарды табууга жана ар кандай ыкмаларды пайдалануу 
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менен аларды өз алдынча же башка адамдар менен өз ара аракеттенүү менен чечүүгө, ошондой 
эле андан аркы аракеттер жөнүндө чечимдерди кабыл алууга болгон даярдык. 

Чен-ѳлчѳм (критерий) – анын негизинде баа берүү жүргүзүлгѳн белги, аныктама же бир нерсенин 
классификациясы. 


