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1. Жалпы жоболор
1.1. Дисциплинанын (модулдун) жумушчу программасы женундегу жобо 
(мындан ары - Жобо) жумушчу программанын мазмунуна, тузулушуне, 
жасалгасына ошондой эле Жалал-Абад мамлекеттик университетинде (мындан 
ары - ЖАМУ) бекитуу жана сактоо процедураларына коюлган жалпы талаптарды 
аныкгайт.
1.2. Дисциплинанын жумушчу программасы женундегу жобо Кыргыз 
Республикасынын “Билим беруу женундегу” мыйзамы, “КР жогорку жана орто 
кесиптик билим беруу мекемелеринин иш жургузуусун женге салуучу ченемдик 
укуктук актыларды бекитуу женундегу” токтомунун, ЖАМУнун Уставынын 
негизинде иштелип чыккан.
1.3. Жобону университеттии бардык кафсдралары, колледждери жана башка 
билим беруу программаларга дал келуучу окуу процессии ишке ашырууну 
камсыз кылган тузумдук белумдер колдонот.
1.4. Жумушчу программа жогорку кесиптик билим беруу программасынын (ЖК 
ББП) документтеринин бири болуи саналат.
1.5. Дисципланыи жумушчу профаммасы конкретуу дисциплинаиы окуп жаткан 
мезгилде педагогикалык кызматкерлердин жана окуп жаткандардын ишин женге 
салуучу документ катары колдонулат.
1.6. Жумушчу программа жогорку кесиптик билим беруу программасына дал 
келген окуу гшандын жарактуу меенетуне жараша иштелип чыгат.

2. Жумушчу программами иштеп чыгуу
2.1. Жумушчу программалар жогорку кесиптик билим беруу программасынын 
окуу планына кирген ар бир дисциплина боюнча иштелип чыгат.
2.2. Жумушчу программаны иштеп чыгуу боюнча жоопкерчилик дисциплина 
бекитилген кафедрага жуктелет. Жумушчу программаларды иштеп чыгууга 
жооптуу аткаруучу катары кафедра башчысы эсегггелет.
2.3. Жумушчу программаны иштеп чыгууну (кайра иштеп чыгуу) тузден-туз 
кафедранын алдьщкы педагогикалык кызматкерлеринин (эреже катары 
профессор, доцент) бирине кафедра башчы тарабынан жуктелет. Жумушчу 
программа кафедра башчыСынын тапшырмасы боюнча дисциплинаны окуткан 
бир окутуучу же авторлор жамааты тарабынан иштелип чыгышы мумкун.
2.4. Дисциплинанын жумушчу программасы мамлекеттик билим беруу 
стандартына (МББС), жогорку (орто): кесиптик билим беруу программасынын 
мазмунуна, базалык жана жумушчу окуу планына жана окутуунун жыйынтыгына 
дал келиши шарт.
2.5. Жумушчу программаны иштеп чыгууда темендегулерду эске алуу зарыл:
- билим беруу процессинде колдонуу['а сунуш кылынг'ан окуу китептеринин жана 
окуу куралдарынын мазмуну;



- кызыктар тараптардын талаптары: окуй жаткандардын, алардын ата-энелеринин 
(мыйзамдуу екулдорунун), педагогикалык кызматкерлердин, погенциалдуу 
жумуш беруучулердун, мамлекеттин ж. 6.;
- адис чыгаруучу кафедралардын талаптары;
- мурдагы жылдары окутулгап жана кийинки этаптарда окула турган 
дисциплиналардын жумушчу программаларынын мазмуну ;
- университеттин материалдык жана маалыматтык мумкунчулуктору.

3. Дисциплинанын (модулдун) жумушчу программасынын 
структурасы жана мазмуну

3.1. Жумушчу программанын тузумдук жактан курулушу томондогудой болуусу 
зарыл:

1. Титулдук баракча.
2. Дисциплинанын (модулдун) максаты жана милдеттери.
3. Негизги билим беруу программасынын структурасыидагы дисциплинанын 

(модулдун) орду.
4. Дисцишшнаны (модулду) оздоштурууге карата коюлган талаптар.
5. Дисциплинанын (модулдун) мазмуну:
5 .1.Лекциялык сабактардыи мазмуну
5.2. Практикалык (семинардык) сабактардын мазмуну
5.3. Лабораториялык сабактардын мазмуну
5.4. Студенттердин оз алдынча иштерииин мазмуну
5.5. Курстук долбоорлордун (иштердин) болжолдуу тематикасы
6. Дисциплинанын (модулдун) окуу-усулдук жана маалыматтык жактан 

камсыздалышы:
- Негизги адабияттар
- Кошумча адабияттар
- Программалык жактан камсыздалышы
- Маалыматтык-сурап билуучу, издеп табуучу системалардын базасы
- Дисциплинанын материалдык-техникалык жактан камсыздалышы
7. Учурдагы, аралыктагы жана жыйынгыктоочу текшеруулордун болжолдуу 
суроолору же тесттик суроолору атайын болунуп томондогудой берилет:
- 1-аралык текшеруунун болжолдуу суроолору же тесттик суроолору;
- 2-аралык текшеруунун болжолдуу суроолору же тесттик суроолору;
- Экзаменди таншыруунун же жыйынгыктоочу текшеруунун болжолдуу 
суроолору же тесттик суроолору;
- Студенттердин оз алдынча иштерииин текшеруунун суроолору же тесттик 
суроолору.
3.2. Титулдук барактын 1-бетинде министирликтин, окуу жайдын толук аталышы 
(университет, факультет, кафедра) /дисциплинанын атальплы, коду, даярдоо 
багьггы (адистиги), профили, окутууиун нормативдик мооноту, оздештуруу 
семестри, кредиттик сааттын колому (окуу планынан алынат), дисцишшнаны 
оздештуруу жана текшеруунун формалары, тиешелуу болум тарабынан 
бекитилгендиги боюнча маалыматтары камтылат (г1'иркеме 1).
3.3. Дисциплинанын (модулдун) максаты жана милдеттери. ЖКББ боюнча
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мамлекеттик стандартынын, негизги билим беруу программасынын жалпы 
максаттарына ылайык дисциплинаны (модулду) ©здоштуруунун максаты 
белгиленет (Тиркеме 2).
3.4. Негизги билим беруу программасынын структурасындагы 
дисциплинанын (модулдун) орду. Модулдун окуу планындагы жана 
д и с ни п л ш I ал а р д ы 11 циклиндеги (гуманитардык жана социалдык-экономикалык, 
математикалык жана табигый илимдер, жалпы кесип беруучулук, атайын, 
аДистешкен дисциплиналар, вариативдик же тандоо) орду кореотулет. Ошондой 
эле аталган дисциплинанын (модулдун) пререквизиттери жана постреквизиттери 
белгиленет

3.5. Дисциплинаны (модулду) оздоиггурууго карата коюлган талаптар.
Жбгорку кесиптик билим беруучу мамлекеттик стандартына, билим беруу 
программасы жана жумушчу программага ылайык дисциплинаны (модулду) 
окутуу процесси студенттер ээ болуучу компетенцияларды калыптандырууга 
багытталат. МББС белгиленген компетенциялар окуу жай тарабынан иштелип 
чыккан билим беруу программасында белгиленуусу зарыл. Эгерде дисциплинаны 
(модулду) оздоштуруудо тиги же бул компетенциянын кээ бир элементтери гана 
калыптандырылса, анда ал атайын белгиленет. Мамлекеттик билим беруу 
стандартына ылайык модулду окутуунун натыйжасында студенттин билимге ээ 
болуусу, билгичтикке ээ болуусу, кондумго ээ болуусу белгиленет.
3.6. Дисциплинанын мазмуну. Дисциплинанын мазмуну лекциялык, 
практикалык, семинардык, лабораториялык сабактар жана студенттердин оз 
алдынча иштерииин коломунон турат жана аткарылышынын тартиби белгиленет.

Дисциплинанын лекциялык сабактары бол ум до pro жана темаларга болунот. 
Окуу дисциплинасындагы болумдор белгиленген максаты менен милдеттерин 
эске алып, ырааттуулугун сактап бири бирин улап тузулот. Болумдор темаларга 
ажыратылып, сааттары коюлат, калыптандыруучу компетенциялар белгиленет 
жана окутуунун натыйжалары эске алынат.

Модул боюнча практикалык (семинардык) сабактар пландаштырылган 
учурда болумдордун аталышы жана логикалык ыраттуулугу эске алынып 
темаларга болуштурулот. Темалар майда темаларга ажыратылышы мумкун жана 
суроолорго аркылуу теманын мазмуну ачылат. Атайын темаларга болунгон 
белумдорго сааттары коюлуп жалпы окуу планындагы окуу жуктомунун 
аткарылышы, калыптандыруучу компетенциялар белгиленет жана кутулуучу 
н атый жал ар а н ы кта) i ат.

Модул боюнча лабораториялык ишгер пландаштырылган учурда 
болумдордогу темаларга тыгыз байланышта каралып, сааттары пландаштырылат 
жана аткарылуучу иштердин, тапшырмалардын мазмуну чагылдырылат. 
Лабораториляык иштердии атжарууда студенттерде калыптандыруучу 
компетенциялар жана кутулуучу натыйжалар ачык жазылып белгиленет.
3.7, Студенттердин оз алдынча иштерииин мазмуну. Студенттердин оз алдынча 
иштери ар бир дисциплинаны окуп уйронуудо белг’иленет. Ар бир болумдор же 
темалар боюнча оз алдынча иштердин тематикасы алдын-ала пландаштырылат. 
0 з  алдынча аткарылуучу иштердин колому жана аткаруунун турлору корсотулуп, 
студенттер ээ болуучу компетенциялар ачык аныкталат. Студенттердин оз
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алдынча иштерин пландаштырууда окутуучунун жетекчилиги менен студенттин 
оз\ аткаруучу иштерди айырмалап корсотуу зарыл.
3.8. Курстук долбоорлордун/иштердин болжолдуу тематикасы. Курстук 
проекттер же иштер атайын макеатты коздоп, студенттер ээ болуучу 
компетенциялары аныкталат. Курстук иштердин тематикалары алдын-ала 
суиушталат жана студенттердин курстук иштерди аткаруусу аркылуу кесиптик 
компетенцияларга ээ болуусу эсепке алынат. Курстук иштерди агкаруу боюнча 
тапшырмалардын тузулушу абдан тыкаттык менен иштелип чыгуусу зарыл жана 
окутуунун кутулуучу натыйжалары аныкталуусу керек.

3.9. Дисциплинанын (модулдун) окуу-усулдук жана маалыматтык жактан 
камсыздалышы боюнча сабактын лекциялык, практикалык (семинардык), 
лабораториялык турлорун эске алып программалык жактан камсыздалышы 
пландаштырылат'.

3.9.1. Негизги адабиятардын тизмесин сунуштоодо катар номер коюлуп, 
базалык (негизги) окуу басылмалары суиушталат. Тизмеде берилген адабияттар 
студенттер учун жеткиликтуу жана окуу жайдын китепканасында бар экендигин 
эске алып тузу л от. Адабияттардын тизмесин сунуштап жатканда баемадан чыккан 
жылын эске алуу зарыл. Гуманитардык-экономикалык багыттагы окуу куралдары 
5 жылдан кем эмес убакытты, ал эми жалпы кесиптик жана атайын 
дисциплиналар боюнча окуу китептериннн баемадан чыккандыгынын 10 жылдан 
кем эмес убакгысын эске алып сунуштоо зарыл. Негизги адабияттардын тизмеси 
5тем ашпоосу шарт.

3.9.2. Кошумча адабияттар негизги адабияпардын айырмаланып, атайын 
аталыш менен берилёт. Кошумча адабияттардын тизмесине чектоолор коюлбайт. 
Бирок китеиканадагы санын, студенттерге жеткиликтуулугун эске алуу зарыл.
3.10. Дисциплинанын программалык жактан камсыздалышы. Модул 

боюнча сабактын лекциялык, практикалык (семинардык), лабораториялык 
турлорун эске алып программалык жактан камсыздалышы пландаштырылат.

3.1 1. Маалыматтык-сурап билуучу, издеп габуучу сисгемалардын базасы 
дисциплина (модул) боюнча сабактын лекциялык, практикалык (семинардык), 
лабораториялык турлорун эске алып талап кылынуучу базалык маалыматтар, 
маалыматтык-сурап билуучу жана издеп табуучу системалар сунушталат.
3.12. Модулдун материалдык-техникалык жактан камсыздалышы боюнча 
сабак кайсы жерде откорулушу жана окутуунун каражаттары менен камтылышы 
белгиленет. Компыотердик жана стандарттык программаларга орнотулушу, 
интернетке туташтырылышы, интерактивдик доскалардын болушу жонундо 
маалыматтар камтылат.

3.13.Учурдагы, аралыктагы жана жыйын i ыкгоочу гекшеруулордун 
болжолдуу суроолору же тесттик суроолору дисциплина (модул) боюнча 
студенттин билимин текшеруулор ар бир сабакта, аралык текшеруулордо жана 
жыйынтыктоочу текшеруулордо жургузулот. 'Гекшеруулордун белгиленген 
моонотун эске алуу менен суроолор же тесттик тапшырмалар тузулет. 
Студенттердин оз алдынча иштерииин текшеруунун суроолору же тесттик 
суроолору алдын-ала тузулуп студенттерге, дисциплинаны окуп баштаган учурда 
эле таркатылып берилет.



4. Окутуунун мегоддору жана баалоо каражаттарынын фонду

4.1. Модулду терец оздештуруу максатында ар турдуу билим беруунун 
технологиялары колдонулат. Алар билим беруу программасында белгиленген 
окутуунун натыйжаларына жетууго багытталат. Интерактивдуу формада 
сабактарды етуунун минималду колому МББСнын талаптарына ылайык 
регламенттештирилет.

Дисциплинанын жумушчу программасын даярдоодо окутуунун 
интерактивдуу методдору ар бир темага белгиленет жана окутуу нроцесеинде 
ишке ашырылат. Интерактивдуу методдорду колдонун еабак отуу етуденттерде 
кызыгууну жогорулатат жана ар бир еабакта активдуу катышууга шыктандырат. 
втулуп жаткан окуу материалын натыйжалуу кабыл алууеуна туртку берет жана 
жагымдуу тааеир калтырат, кайтарым байланыштарды жаратып, студенттердин 
жеке пикирлери менен карым-катиаш мамилелерин калынтандырат.

4.2. Окутуунун интерактивдуу ыкмалары -  билимдерди алуу жана кайра 
иштетууде активдуу лроцесстин пайда болушуна туртку беруучу ыкмалар. Алар: 
“Мээ чабуулу” (атака), мини-лекциялар, майда тайпада ипггео, тесттер менен 
иштоо, адисти чакырын сабактарды отуу, окуучунун ролунда болуу, проектилерди 
иштеп чыгуу, кырдаалдык маселелерди иштеп чыгуу, ар турдуу жардамчы 
каражаттарды колдонуу менен презентациялоо: интерактивдуу доска, 
таркатылуучу материалдар, слайддар; мультимедиялык презенгациялар, 
тренингдер, мастер-класстар, оз алдынча иштерге карата таишырмалар, IT- 
ыкмалар, командада ишгео, Case-study (конкреттуу кырдалдардын ыкмасы), 
иштиктуу оюндар, иликтоочу жана изилдоочу ыкмалар ж.б. кирет.

Интерактивдуу усулдарды колдонун сабак отуу окутуучунун жекече 
тажрыйбасы жана турдуу гренингдерге катышуусуна коз каранды. Ошондуктан 
кутулуучу натыйжаларга жегуудо мугалим ар дайым чыгармачылык менен 
йзденип ар бир сабакты пландаштырууеу ото маапилуу.

4.3. Дисциплинанын жумушчу программасын тузуудо окутуучу баалоо 
каражаттарынын фондун иштеп чыгат. Баалоо каражаттарынын фондун ЖАМУда 
кабыл алынган тартибине ылайык даярдайт.

Жумушчу программанын талкуулоо, макулдашуу
жана бекитуу

5.1 .Дисциплинанын (модулдун) жумушчу программасы мамлекеттик билим 
беруу стандартынын, окуу пландарынын жана адисти к (багыт) боюнча негизги 
билим беруу программасынын негизинде жыл сайын тузулот жана окуу жылынын 
башында иштелип чыккан кафедрада талкуудан отуп, жактырылат. Аны 
кафедранын протоколу менен гастыктап, кафедра башчы кол коет. Ал эми 
макулдашуу адис чыгаруучу кафедранын башчысы тарабынан жургузулет жана 
билим беруунун сапаты белуму тарабынан бекитилет. Окутуунун кундузгу жана 
еырттан окуу формалары учун башка-башка тузулет жана жогорудагыдай 
процедура кайталанат.
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5.2. Жумушчу программа эки пускала даярдалат. Бир нускасы кафедрада 
сакталат, экинчиси окутуучунуп окуу жана усулдук иштерди жургузуусундо 
жетектоочу документ катары кызмат кылат. Окутуунун кайсы формасын еткеруп 
жаткандыгына карабастан жумушчу программа ар дайым окутуучунун колунда 
болуусу зарыл. Адис чыгаруучу кафедранын талабына ылайык жумушчу 
программапын бир копиясын тапшырат.

5.3. Жумушчу программага жыл сайын толуктоолор жана озгортуулер 
киргизилип, жогорудагыдай тартипте бекитилет. Бекитнлген жумушчу программа 
иштеп чыккан авторлордун каалоосуна жараша информациялык коопсуздук 
нормаларын эске алуу менен Ж AM Уну н сайтына толу к бойдон же 
аннотацияланган турдо, ал эми AVN портал ына толу к бойдон жайганггырылат.

Долбоорду даярдагандар:
Алибаев А.II.
Токоева I .С.
Айтикеев Н.
Баймырзаева Б.

ЖАМУнун юристи А.Акматова
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Тиркеме 1
Кыргыз Реенубликасынын билим беруу жана илим миниетрлиги 

Жалал-Абад мамлекеттик университети

“МАКУЛДАШЫЛДЫ” “БЕКИТЕМИН”
Кесиптик билим беруучу кафедра ЖАМУнун билим беруунун сапаты

болумунун башчысы

14;Ц:У  »  2 0 г. «  »  2 0  г.

ЖУМУШЧУ ПРОГРАММА

(окуу дисциплинаеынын аталышы)
Негизги билим беруу программасынын децгээлн

(бакалавриат, специалитет)
Даярдоо багыты/ адистиги

(багыттыи (адистиктин) толук агалашы, номуру, денгээли)
Профили

(Кесиптик билим беруу программасындагы профилииин (адистигинии) аталышы)
Окутуунун формасы

(кундузгу, сыртган)
Факультет

(факультетгин толук жана Кыркатылгцн аталышы)
Кафедра

(кафедранын толук жана кыркартылган аталышы)
Д и с ц и n j  11111 а н ы н статусу__________________________________ _____ _____________

(базалык, вариативдик, факулыпативдик, тандоо боюнча)

Окуу планы боюнча жалпы сааты :___________ саат. Анын ичинде:
- лекц и ялы к________
- семинардык _  

практикалык
- лабораториялык___
- оз алдынча иштер____________

модулдун с а н ы :_______________
Сынак ____________  отум_____ _ _ _

(семестр) (семестр)

Жумушчу программа
_________________  багыты

(адистиги) боюнча жогорку кесиптик билим беруучу мамлекеттик стандартгын (ЖКББ МС) 
гйлаптарына ылайык тузулду. ч 
Иштеп чыккан

(кызматы, кафедрасы) (кол тамга) (Аты-жену)

Жумушчу программа кафедранын жыйынында жактырылды, 
протокол №___«___ _»________ 20______г.

(кафедра баш. кол тамгасы) (кафеда баш, аты-жену)

Курстук иштер_________
(семестр)
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1. Дисциплинанын максаты жана милдеттери:_____
Тиркеме2

2. Дисциплинанан негизг и билим беруучу программанын (НББП) курамындагы орду

3. Дисциплинаны оздоштуруунун жыйынтыктарына болгон талаптар:
•:)['■ Дисциплинаны окутуу пронесен томонку компегсндияларды калыптандырууга 

батытталган:
_  гжик -3)

' ... _  (ИК-4)
_ ____________ ___ ___________ _ _____ ______ __ __  _____ _ ГСИЖМК -2)

(Кк-7)
_ ________ _ _ _ ____ ~ ............... __....  _____ _  (КК-8)

Дисциплинаны окутуунун натыйжасында студент':
билим! е ээ б о л у у :__  __ __  _____
билг нчтикке ээ болуу.'_ ____ _______
кондумго ээ болуу:____ _____

(Окутуунун кутулуучу натыйжалары жазылат)
4. Дисциплинанын мазмуну

4.1. Лекциялык сабактардын мазмуну

Катар
№

Белум Лекциянын
темасы

Сааты Талкуулануу 
чу суроолор

0 з  алдынча
иштердин
темалары

Саа
ты

Текшеруу
формаеы

Студентт 
ер ээ 
болуучу 
компетеп 
цияларды 
н индекси

Кутулууч
Y
натыйжал
ары

I Тема 1 2 Тема 1 4 ОК-1
Тема 2 1 ИК-4

4,2. Практикалык (семинардык) сабактардын мазмуну

Кат ар №’

' .

Во л ум Практикалык
(семинардык)
сабактардын
темасы

Сааты 'Галкуулануу 
чу суроолор

Те к ш ер у у 
форм асы

Студенттер 
ээ болуучу 
ком петенци 
ялардын 
индекси

Кутулуучу
натыйжалары

ч

4.3. Лабораториялык сабактардын мазмуну

Ката 
р №  .

Белум Лабораториялы 
к сабактардын 
темасы^

Сааты И ш гоо учун 
тап ш ы рм алар

Текшеруу
формаеы

Студенттер ээ 
болуучу
компетенцияларды 
н индекси

Кутулуучу
натыйжалары
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4.5. Курстук проектилердин (иштердин) болжолдуу темалары 
1.
2 .
о • •J ......
5. Дисциплинанын окуу-усулдук жана маалыматтык жактан камсыздалышы:
5.1 Негизги адабияттар 
1.

4.

5.2 Кошумча адабияттар

5.3 Программалык жактан камсыздалышы

5.4 Маалыматтык-сурап билуучу» издеп табуучу системалардын базасы

6. Дисциплинанын материалдык-техникалык жактан какмсыздалышм:
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