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Жобо ЖАМУнун Окумуштуулар 
кецешинде каралып, бекитуую  
сунушталгаи. Протокол № 7 ,
“ 4 ” апрель , 2018-жыл.

Дисциплинанын силлабусу женундегу жобо
(ЖАМУнун Окумуштуулар кецешинин 2018-жылдын 21-декабрындагы № 4 жыйынында 

кайра талкууланып, езгертуулвр киргизилген)

1. Жалпы жоболор
1.1. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин “Дисциплинанын 

силлабусу женундегу жобосу” (мындан ары - Жобо) мамлекеттик билим беруу 
стандартынын, базалык жана жумушчу окуу планынын, билим беруунун 
логикалык моделинин негизинде тузулуп, дисциплинанын жумушчу 
программасын, баяндалып жазылышын, анын максатын жана милдеттерин, 
кыскача мазмунун, ар бир сабактын темасын жана окутуу узактыгын, ез алдынча 
иштее боюнча тапшырмаларды, консультациялар убактысын, окутуучунун 
талаптарын, баалоо критерийлерин, учурдагы жана аралык текшеруунун 
(модулдун) жадыбалын жана адабияттар тизмесин озуно камтыйт.

1.2. Дисциплинанын силлабусу 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 Усгавынын 
негизинде иштелип чыкты.

2. Силлабусту тузуунун негизги максаты:
• окутуучу менен студенттин ортосундагы кызматташтыкты, байланышты, 

ишмердуулукту аныктоочу документ катары ар бир дисциплина боюнча 
кредиттик технологиянын талаптарына ылайыктап тузуу;

• тиешелуу курсту окуп-уйренууде студенттер жетуучу башкы натыйжанын 
кыска жана айкын туюндурулушу;

® жалпы профессор-окутуучулардын окуу программалары боюнча учурдагы 
талапка ылайык окутуу программаларын системалаштыруу жана окутуп- 
уйретуу багытын аныктоо;

® студенттер етулуучу курска тиешелуу болгон маалыматтар менен ырааттуу 
тааныш болуусу жана анын актуалдуулугун, саясатын тушунуп, езгече 
машыгууларга, кендумдерге ээ болуусу.

3. Силлабуска коюлуучу негизги талаптар:
• силлабустун бардык студенттерге жеткиликтуу болушу;
» дисциплина боюнча тузулген жумушчу программага ылайык силлабустун 

келему 5-6 беттен ашпаган кыска жана так болушу;
• силлабус окутуучунун кесипкейлугунун, билим децгээлинин, 

чыгармачылыгынын керсеткучу катары кызмат кылышы.
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4. Силлабустун тузулушу жана тушундурмелер:
4.1. Титулдук барак. Титулдук барактын 1-бетинде министирликтин, окуу 

жайдын толук аталышы (университет, факультет, кафедра) дисциплинанын 
аталышы, коду, даярдоо багыты (адистиги), профили, окутуунун нормативдик 
меенету, ездештуруу семестри, кредиттик сааттын келему (окуу планынан 
алынат), дисциплинаны ездештуруу жана текшеруунун формалары, тиешелуу 
белум тарабынан бекитилгендиги боюнча белги толук камтылат (тиркеме №1).

Мындан сырткары титулдук баракта силлабусту тузгвн окутуучу.хун аты- 
жену, окутуучу менен байланышуучу маалыматтар (байланыш телефондору, 
электрондук дареги), ээлеген кызматы, факультета, кафедрасы, силлабустун 
кафедранын жыйынында каралгандыгы жонундегу протоколдун номери коюлат.

4.2. Киришуу. Бул болукто дисциплинаны окутуунун максаты жана 
милдеттери, студенттер ээ болуучу компетенциялар, кутулуучу натыйжалар 
чагылдырылат.

4.3. Дисциплинанын мазмуну, максаты жана милдеттери
Курстун баяндалышы - мында курстун актуалдуулугу, практикалык мааниси, 

илимдеги жана окуу планындагы орду, оздоштуруудегу жакындаштырылган 
предметтер жонундегу маалыматтар берилет.

Дисциплинаны окутуунун максаты: дисциплинаны окутуунун максаты 
типтуу программага ылайык аныкталат. Бул -  ушул курсту окуп-уйрвнууде 
студенттер жетуучу башкы натыйжанын окуу жайдын миссиясына ылайык кыска 
жана айкын туюндурулушу.

Дисциплинаны окуп-уйрвнуунун милдеттери'. курсту окуп-уйренуунун 
милдеттери адистикке карата конкреттештирилип, студенттер кандай негиздуу 
билгичтиктерге жана конумдорге ээ болуусу тууралуу коюлган максаттардан 
улам аныкталат.

4.4. Кутулуучу натыйжа
Курсту ездештургвнгв чейинки студенттердин ушул дисциплина боюнча 

болгон базалык билимдеринин тупгунуктерунун негизинде дисциплинаны окуп- 
уйронуу менен студенттер кандай билимдерге, кендумдорге ээ болушу керек 
жана билим беруу стандартындагы кандай компетенцияларга, турмушта кандай 
тажрыйбага ээ боло тургандыгы аныкталат. Адис катары кандай психологиялык, 
социалдык кондумдерге ээ боло тургандыгы толук жазылышы шарт.

5. Дисциплинанын кыскача мазмуну
5.1. Окуу планынын негизинде курстун келему жана иштин турлеру

№ Жалпы иштер Бардык сааты Семестр
Жалпы:

1 Аудиториялык:
- лекциялык
- практикалык (семинардык)
- лабораториялык

2 Студенттин ез алдынча иштери



6. Студенттерге берилуучу ез алдынча иштердин аткаруу фсрмалары
Силлабустун бул белугу студенттерге берилуучу тапшырмалардын жана 

студенттердин ез алдынча иштее турлерунун тизмегин жана мазмунук, аларды 
уюштуруу боюнча сунуштарды камтууга тийиш.

0з алдынча иштин графиги, келему, аны аткарууга кеткен убакытты жана 
анын формаларын кеземелдеенун тартибин аныктоо жана баалоо маселеси 
окутуучуга жуктелет.

0з  алдынча иштерди уюштуруу боюнча айрым иш-аракеттерди 
сунуштайбыз:

1.Темаларды окуу материалынын келемуне анын маанилуулугун© жараша 
беруу;

2. ©з алдынча иштин формалары окутуучу тарабынан аныкталып аны 
аткаруунун тартиби сунушталат;

3. 0з алдынча ишти кабыл алуунун убактысы окутуучу тарабынан 
аныкталып кафедра башчысына сунушталат. Кафедра башчысы бекитилген 
жадыбал боюнча иштин аткарылышын кеземелге алат;

4. Окутуучунун туз дон-туз катышуусу менен аткарылуучу ез алдынча иштер 
атайын белуп керсетулет;

7. Окутуп-уйретуудв колдонулуучу усулдар.
Студенттерге лекция, практикалык, лабораториялык сабактарды етууде 

колдонулуучу дидактикалык усулдар жана алардын формалары жазылат.
8. Техникалык жактан камсыздоо.
Сабак кайсы жерде еткеруле тургандыгын, компьютердик жана стандарттык 

программаларга орнотулушу, интернетке туташтырылышы, интерактивдик 
доскалардын болушу жрнунде маалыматтар берилет.

9.Курстун саясаты.
Ар бир окутуучу студенттерге коюлуучу талаптарды езу аныктап керсетет. 

Студенттин сабакка катышуусундагы эрежелер, окутуучулардын студенттер 
менен болгон мамилеси, окуу процессии аткарууда студенттердин милдеттери 
силлабуста атайын пункт менен ЖАМУнун ички тартип эрежелерине ылайык 
керсетулет. Мисалы:

•Лекциялык сабакка сезсуз турде катышуу;
•Практикалык (лабораториялык) сабактагы активдуулугу;



•Сабакка даярданып келуусу;
•©А иштерди белгиленген убакытта тапшыруусу;
Сабакка киргизилбейт:
•Кечигип келгенде же чыгып кетсе;
•Уюлдук телефон менен байланышса;
•Плагиат (биреонун эмгегинен кечуруу);
•©з учурунда тапшырмаларды аткарбаса.
10. Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар эки болум менен тизмеленет: негизги жана 

кошумча. Негизги адабияттар 4-5 китептен ашпайт, окутулуучу дисциплинага 
тузден-туз байланыштуу болушу жана ар бир студентке жетиштуу жагы эске 
алынат.

Кошумча адабияттардын тизмесин сунуштоодо интернет булактарын, 
илимий басылмаларды, керком адабияттарды, сайттын дарегин, электрондук 
китептерди сунуштаса да болот.

11.Студенттердин билимин баалоо.
Студенттердин билимин баалоо “ЖАМУнун студенттерин учурдагы 

текшеруу жана орто аралык аттестацияны жургузуу жонундогу жобосунун”, 
“ЖАМУнун студенттеринин билимин компьютер дик тестирлее аркылуу 
текшеруу жонундогу жобосунун” жана “Студенттердин билимин текшеруунун 
модулдук-рейтингдик системасы жонундо Жобонун”, “Студенттердин учурдагы 
жетиигуусун жана аралык аттестациясын текшеруудо баалоо каражаттарынын 
фондун тузуунун тартибинин” негизинде жургузулот. Мындан сырткары ар бир 
окутуучу студенттин томондогудой иш-аракеттерин жана ишмердуулукторун 
баалоосу сунушталат:

- ар бир сабакка катышуусу;
- активдуулугу;
- ез алдынча аткарылган иштери;
- жеке жана тайпалык иштери (илимий-иштер, ийрим, коомдук иштер).

Катышууга балл беруудв студенттин лекциялык, практикалык, 
лабораториялык сабактарга катышуу тартиби эсепке алынат.

Студенттин сабактагы активдуулУгУн баалоодо бир эле сабакта 
тапшырмаларды аткаруу, коюлган суроолорго жооп беруу деп тушунуу бир 
жактуу болуп саналат. Ар бир сабакта компетенциялардын калыптануу децгээлин 
аныктоо зарыл. Мисалы; студенттин командада иштей билуусу, уюштуруучулугу, 
лидерлик сапаты, озуно-озу ишенуучулугу, ойду уга билуусу, ез оюн билдире 
алуусу (социалдык компетенция), ез билимин еркундетуу, изденуу, 
чыгармачылык менен иштее, проблемаларды чече билуу (интеллектуалдык 
компетенция) ж.б.

0 з  алдынча ишти баалоодо бекитилген жадыбал боюнча студенттин ез 
алдынча ишин убагында тапшыруусуна жана аткаруу сапатына балл берилет.

Жекече жана тайпалык иштерди баалоодо студенттин илимий (илимий 
макала жазуу, олимпиадага катышуу, баяндама даярдоо, ийримдерге катышуу) 
жана коомдук иштерди аткаруусуна карата балл берилет.



Жогорудагы талаптар боюнча коюлган баллдарга текшеруунун жыйынтыгы 
менен модул чыгарылып, жыйынтыктоочу сынактын баасы коюлат. Жалпы 
максималдык баллдын келему 100 баллдык система менен аныкталат.

12. Текшеруу Y4YH суроолор.
Студенттердин билимин текшеруу учун суроолор дисциплинанын мазмунуна 

ылайык тузулуусу керек. Окутуучу тйрабынан баалоо каражаттарынын фондун 
силлабуска атайын белуп керсетуусу шарт.

13.Студенттердин курсту баалоо формасы.
Студенттердин кайтарым байланышын тузуу курсту окутуунун 

сапаттуулугун арттырууда чоц мааниге ээ. Окутуучу силлабустун акыркы бетине 
анкета же жазуу формасындагы студенттин сунушун иштеп чыгып, 
студенттердин курс боюнча алган билимдери женунде маалыматтарды алып, 
окутууну жакшыртуу мумкунчулуктерун издесе болот.

Долбоорду даярдагандар: 
Алибаев А.П.
Токоева Г.С.
Айтикеев Н.Ж. 
Баймырзаева Б.М.

ЖАМУнун юриста А.Акматова



Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим министрлиги 
Жалал-Абад мамлекеттик университети

Тиркеме 1

“МАКУ ЛДАШЫЛДЫ” “БЕКИТЕМИН”
Кесиитик билим беруучу кафедра • ЖАМУнун билим беруунун сапаты

белумунун башчысы

20 г. « »______________ 20__ г.

СИЛЛАБУС
(окуу дисциплинасынын аталышы) 

Негизги билим беруу нрограммасынын даражасы________
(бакалавриат, специалитет)

Даярдоо багыты/ адистиги________________
(багыттын (адистиктин) толук аталашы, номуру, денгээли)

Профили
(Кесиптик билим беруу программасындагы профилинин (адистигинин) аталышы)

Окутуунун формасы

Факультет_________

Кафедра___________

(кундузгу, сыртган)

(факультетгин толук жана кыркатылган аталышы)

(кафедранын толук жана кыркартылган аталышы)
Дисциплинанын статусу

(базалык, вариативдш, факулътативдик, тандоо боюнча)

Окуу планы боюнча жалпы сааты:___________ саат. Анын ичинде:
- лекциялык___________

семинардык___________
- практикалык_____________

лабораториялык _  
ез алдынча инпер

модулдун саны: __________________
Сынак ____________  отум_______________  Курстук иштер______________

(семестр) (семестр) (семестр)

Силлабус________________________________________________________
__________________________________________________________________________ багыты
(адистиги) боюнча жогорку (орто) кесиптик билим беруучу мамлекеттик стандарттын (ЖКББ 
МС) талаптарына ылайык тузулду.
Иштеп чы ккан_______________________________________________________________

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

Окутуучу женундо маалымат:
Моб. телефон:
Электрондук дареги: ,
Сабак ©туучу кундору, убакгысы:

Силлабус кафедранын жыйынында жактырылды, 
протокол №___ «___»________ 20_____ г.

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


