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Урматтуу кесиптештер!
Колуўардагы усулдук колдонмо «Адам жана коом» сабагынын окуу китебине арналып жазылып, азыркы учурдун талабына ылайык тїзїлдї. Мында ар тїрдїї окутуунун интерактивдїї усулдары пайдаланылды. Мисалы, «Эки
бєлїктїї кїндєлїк», салыштыруу усулдарынан Венндин
диаграммасы ж. б. усулдар. Ошондой эле Кыргыз Респуб
ликасында орто жалпы билим берїїнїн алкактык Улуттук
стандартында єзєктїї катары каралган 3 компетенттїїлїк
жана предметтик стандартта каралган 3 предметтик компе
тенттїїлїктєр дагы кеўири пайдаланылды.
Окуучулардын жогорку деўгээлде ой жїгїртїїсїн єнїк
тїрїїгє арналган Блумдун таксономиясы толук тїрдє сиздерге сунушталды.
«Адам жана коом» боюнча стандартта белгиленгендей,
коом таануучулук билим берїїнїн негизинде предметтик жана
єзєктїї компетенттїїлїктєр каралган. Ошондуктан сиздерге
їлгї катары берилген бир нече усулдук иштелмелер ушул
компетенттїїлїктєрдї катыштыруу менен тїзїлдї. Ага ыла
йык, тємєндє предметтик жана єзєктїї компетенттїїлїктєр
туурасында маалыматтар берилди. Ошондой эле «Адам жана
коом» сабагы биринчи жолу киргизилип жаткандыктан,
анын максаттары менен милдеттери жаўыланган мааниде
сунушталды (предметтик стандарттан їзїндїлєр келтирилди
2-бєлїм. Предметтин концепциясы). Бул маалыматтардын
сиздерге жардамы тиет деген ойдобуз.
Авторлор
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§ 1. Коом таанууну окуп-їйрєнїїнїн
максаттары жана милдеттери
Курстун максаты – гуманисттик жана демократиялык баалуулуктар менен принциптерге негизделген жарандык-укуктук, коомдук-саясий, экономикалык жана социалдык-коммуникативдик компетенттїїлїктєр аркылуу жоопкерчиликтїї,
аў-сезимдїї жашоого жана демократиялык укуктук мамлекеттин коомдук турмушунун ар кыл чєйрєлєрїндє єз алдынча ишмердїїлїккє даяр болгон социалдык маанилїї инсандын калыптанышына жана єнїгїїсїнє єбєлгє болуу.
Артыкчылыктар: демократиялык инсан жана жарандуу
лук, адамдын укуктары жана эркиндиктери, Кыргызстандын элинин кєп тїрдїїлїгї, полимаданияттуулугу жана биримдиги.
«Адам жана коом» предметинин милдеттери – єспїрїмдє
курчап турган дїйнєнїн єзгєрмєлїї шарттарына ыўгайлаша
билїїгє мїмкїнчїлїк берїїчї компетенттїїлїктєрдї (билимдерди, тїшїнїктєрдї, иш-аракет программаларын, баалуулуктар жана мамилелер системаларын) калыптандыруу:
Когнитивдик (таанып-билїї) – бїтїрїїчї азыркы коомдогу социалдык-экономикалык, коомдук-саясий жана социо
маданий кубулуштардын мыйзам ченемдїїлїктєрїн, анын
ичинде ар тїрдїї социалдык топтордун ортосундагы карымкатыштардын, ресурстарды башкаруу ыкмаларынын мыйзам
ченемдїїлїктєрїн єз алдынча аўдап билет жана тїшїндїрєт;
Иш-аракеттик – жеке, коомдук жана экономикалык турмушта єз позициясын туюндурат жана коргойт, инсан аралык конструктивдїї мамилелерди тїзє алат жана адам менен
коомдук жана мамлекеттик институттардын ортосундагы єз
ара аракеттенїї ченемдерин колдоно алат, укуктук ыкмаларды жана каражаттарды колдонуп, коомдогу укук тартибинин
сакталышына кємєктєшєт;
Баалуулук – єзїнїн жїрїм-турумун жана башка адамдардын кылган иштерин улуттук жана жалпы адамзаттык
руханий-адептик баалуулуктар жана жїрїш-туруштун белгиленген ченемдери менен салыштырат; социалдык жана
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экономикалык ишмердїїлїктї туруктуу єнїгїїнїн принциптерине ылайык жїргїзїї зарылдыгын аўдап тїшїнєт.
§ 2. Предметтик компетенттїїлїктєр
Компетенттїїлїк мамиле коом таануучулук билим бе
рїїнї уюштурууда жетектєєчї болуп саналат. Коом таануу
чулук билим берїїнїн максаттары менен милдеттерине
ылайык компетенттїїлїк мамиленин негизинде предметтик
їч компетенттїїлїк бєлїнїп кєрсєтїлгєн:
• жарандык-укуктук;
• коомдук-саясий, экономикалык;
• социалдык-коммуникативдик.
Жарандык-укуктук:
- Билимдерди адам укугун коргоо практикасында жана
жарандык милдеттерди аткарууда натыйжалуу пайдалануу;
- Адам укуктарын сыйлоо, маданият аралык толерант
туулук;
- Єзїнїн жарандык демилгелерин ишке ашыруу;
- Коомдо тартиптин сакталышына кємєктєшїї;
- Укуктук чечимдерди єз алдынча кабыл алуу.
Коомдук-саясий, экономикалык:
- Єзїнїн жїрїм-турумун конкреттїї турмуштук кырдаал
дарга, коомдо кабыл алынган эрежелерге жана ченемдерге
ылайык ыўгайлаштыруу;
- Коомдук жана экономикалык турмуштун ар тїрдїї кыр
даалдарында укуктун, экономикалык максатка ылайыктуулуктун, адептїїлїктїн, мораль жана этиканын позицияларына ылайык чечимдерди кабыл алуу.
Социалдык-коммуникативдик:
- Єзїнїн умтулууларын башка адамдардын жана социалдык топтордун кызыкчылыктары менен салыштыруу,
гуманисттик баалуулуктарга болгон позициялардын кєп
тїрдїїлїгїн жана сый-урмат мамилени таануунун негизинде
єз кєз караштарын цивилизациялуу тїрдє коргоо;
- Теўдик, дискриминация, расалык, этникалык жана ма5

даний тиешелїїлїгїнє карабастан адамдын кадыр-баркын
сыйлоо принциптеринин негизинде ар тїрдїї маданияттардын єкїлдєрї менен мамилелеш жана єз ара аракеттенїїнїн
конструктивдїї методдорун пайдалануу;
- Алган маалымат боюнча сын кєз караш менен ой жїгїр
тїї жєндємдїїлїгї;
- Жазуу жана оозеки коммуникацияны билїї;
- Командада иштєєгє жєндємдїїлїк.
Єзєктїї жана предметтик компетенттїїлїктєрдїн
байланышы
Кыргыз Республикасында орто жалпы билим берїїнїн алкактык Улуттук стандартында єзєктїї катары 3 компетент
тїїлїк каралган:
• маалыматтык,
• социалдык-коммуникативдик,
• єзїн-єзї уюштуруу жана кєйгєйлєрдї чечїї.
«Адам жана коом» предметинде тємєнкї предметтик компетенттїїлїктєр белгиленет:
• жарандык-укуктук,
• коомдук-саясий жана экономикалык,
• социалдык-коммуникативдик.
Предметтик компетенциялар єзєктїї компетенциялар
менен тыгыз байланышта болуп, «Адам жана коом» предметинин алкагында алардын мазмунун єнїктїрєт жана тереў
детет.
Маалыматтык компетенттїїлїк – социалдык чєйрє менен єз ара аракеттенїїнїн тїрдїї инструменттерин пайдалануу жєндємдїїлїгї.
- Чечилип жаткан маселелерге жана орун алган шарттарга тилди, символдор жана тексттерди колдонуу жана
ыўгайлаштыруу, б. а. ар тїрдїї кырдаалдарда кептик, жазма тилдик билгичтиктерди, символдорду аныктап таануу
ну, ошондой эле эсептєє билгичтиктери менен моделдєє
кєндїмдєрїн натыйжалуу пайдалануу.
Компетенттїїлїк коомдо жашоо, ийгиликтїї кесиптик
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ишмердїїлїк їчїн маанилїї болуп саналат.
- Чечилип жаткан маселелерге жана орун алган шарттарга билимдерди жана маалыматтарды колдонуу жана ыўгай
лаштыруу:
- Эмне белгилїї, ал эми эмне белгисиз экенин тїшїнїї
жана туюндуруу;
- Маалыматтын керектїї булактарына жетїїгє болгон
жолду аныктоо жана табуу;
- Маалыматтын єзїнїн жана анын булактарынын сапатына жана маанилїїлїгїнє баа берїї;
- Билимдерди жана маалыматтарды кайра иштетїї жана
тїзїмдєштїрїї.
Аталган компетенттїїлїккє ээ болуу мїмкїнчїлїктєрдї
тандап алууга жана баалоого, ой-пикирдин жаралышына,
чечимдерди кабыл алууга жана жооптуу иш-аракеттерди
аткарууга негиз берет.
- Чечилип жаткан маселелерге жана орун алган шарттарга карата технологияларды колдонуу жана ыўгайлаштыруу,
б.а. заманбап маалымат технологияларын натыйжалуу колдоно билїїгє жєндємдїїлїк.
Социалдык-коммуникативдик – башка адамдар менен єз
ара аракеттенишїї жєндємдїїлїгї.
- Башка адамдар менен натыйжалуу мамилелерди тїзїї:
- Єзїн башка адамдардын ордуна коё билїї жана кырдаал
ды анын кєз карашы аркылуу кєрє билїї;
- Эмоцияларды натыйжалуу башкаруу – єзїнїн жана
башка адамдардын жїйєлєрїн жана эмоциялык абалдарын
аўдап-тїшїнїї жана тїшїндїрїп берїї жєндємдїїлїгї;
Компетенттїїлїк адамдардын (достор, кесиптештер,
єнєктєштєр) ортосундагы жылуу мамилелерди камсыз кылып, азыркы кїндєгї социалдык-саясий жана экономикалык
ишмердїїлїктїн милдеттїї талабы болуп саналат.
- Кызматташуу, командада иштєє:
- Єзїнїн идеяларын айта билїї жана башка адамдардын
идеяларын уга билїї;
- Дискуссиянын динамикасын сезе билїї жана регла7

ментти сактоо жєндємдїїлїгї;
- Сїйлєшїїлєрдї жїргїзє билїї;
- Ар тїрдїї пикирлердин болушуна мїмкїндїк берген чечимдерди кабыл алуу жєндємдїїлїгїнє ээ болуу.
Компетенттїїлїк адам жамааттын алдында милдеттенмелерин, єзїнїн максаттарын жана артыкчылыктарын топ
менен макулдаша аларын, зарыл учурда лидерликти єзїнє
алып, башкаларды колдой ала турганын кєрсєтєт.
- Чыр-чатактарды башкаруу жана аларды чечїї:
Ар тїрдїї позициялар болушу мїмкїн экенин моюнга
алуу менен конкреттїї кырдаалдардагы пикир келишпестиктер менен кызыкчылыктарды (мисалы, бийлик, сиўирген
эмгектердин таанылышы, иште функцияларды бєлїштїрїї,
адилеттикти талап кылуу), чыр-чатактардын булактарын
жана тараптардын далилдерин талдоого алуу;
Тараптар єз ара эмнеге макул, эмнеге макул эместигин
аныктоо;
Проблеманы кайра формулировкалоо;
Кайсы жагдайлардан кандай шартта баш тартууга боло
турганын аныктоо менен максаттар менен талаптардын артыкчылыгын кєрсєтїї.
Компетенттїїлїк тараптардын кызыкчылыктары, мук
таждыктары, максаттары же баалуулуктары ар башка болушунан улам келип чыккан каршылашуусу аркылуу башкарыла
турган жана эки тарап теў утушка ээ болгон чечимдерди кабыл
ала турган процесс экенин адамдын тїшїнїї жєндємдїїлїгїн
билдирет. Єзїн-єзї уюштуруу жана кєйгєйлєрдї чечїї – адамдын єз турмушун башкара алуу жана єз алдынча аракеттене
алуу жєндємдїїлїгї.
Кєптєгєн єз ара байланыштарды эсепке алуу менен ара
кеттенїї, б. а. єзїнїн иш-аракеттери жана чечимдери коом
дук ченемдерге, социалдык жана экономикалык институттарга кандайча ылайыкташарын тїшїнїїгє болгон адамдын
жєндємдїїлїгї:
- Иш-аракеттердин кандай їлгїлєрї бар экенин тїшїнїї;
- Алкагында єзї аракет кылган система тууралуу тїшї
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нїктєргє ээ болуу (мисалы, анын тїзїмї, маданияты, практикалары, формалдуу жана бейформал эрежелери, їмїттєрї
тууралуу билїї);
- Єзїнїн иш-аракеттеринин тїз жана кыйыр натыйжаларын болжолдоо;
- Болжолдуу натыйжалары єздїк же топтук ченемдер менен максаттарга канчалык ылайык келерин негиздєє менен
иш-аракеттердин ар кыл жолдорунун арасынан тандап алуу.
- Турмуштук пландар менен долбоорлорду тїзїї жана
ишке ашыруу.
- Керектєєлєрдї жана чектєєєрдї аўдап-тїшїнїї аркылуу єз укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо:
- Єз кызыкчылыктарын аўдап-тїшїнїї (мисалы, шайлоо
лордо);
- Єз аргументациясын негиздєєгє боло турган бекитилген
эрежелер менен принциптерди билїї;
- Аргументациясын керектєєлєрї жана укуктары башкалар тарабынан тааныла тургандай кылып тїзїї;
- Компромисстин жана альтернативалуу чечимдердин
мїмкїнчїлїгїнє жол берїї.
Урматтуу кесиптештер!
Блумдун таксономиясы окуучулардын жогорку деўгээлде
ой жїгїртїїсїнє жана компетенттїїлїктєргє ээ болуусуна
єбєлгє тїзєт деген ойдобуз. Блумдун таксономиясы тууралуу
ар кандай булактарда ар тїрдїї темалар берилген. Сиздерге
алардын бир нечесин сунуштадык.
§ 3. «Адам жана-коом» предмети боюнча
баалоо критерийлерине мисалдар
Оозеки жоопту баалоонун критерийлери:
1. Оозеки жооп:
а) окуп-їйрєнїлгєн теориялардын негизинде туура кабыл
алууга;
б) толук болууга; материал белгилїї бир логикалык уда9

алаштыкта берилїїгє;
в) материалдардын адабий тил менен берилишине;
г) жооп єз алдынча болууга тийиш.
Оозеки жоопко коюлуучу баалардын ченемдери:
- «2» деген баа коюлганда жооптон окуучу окуу материалынын мазмунун тїшїнбєгєнї же мугалимдин жетелеме
суроолорунан кийин оўдой албаган олуттуу каталарды кетиргени байкалат.
- «3» деген баа жооп толук бирок, олуттуу ката кетирилген же жооп толук эмес, байланышсыз экендигин кєрсєтєт.
- «4» деген баа окуп-їйрєнгєн теориялардын негизинде
жооп толук жана туура; материал белгилїї бир логикалык
удаалаштыкта берилген, ошол эле учурда мугалимдин талабы менен ондолгон учурда же 2–3 анча олуттуу эмес ката
кетирилген учурда коюлат.
- «5» деген баа окуп-їйрєнгєн теориялардын негизинде
жооп толук жана туура; материал белгилїї бир логикалык
удаалаштыкта, адабий тил менен берилген; оз алдынча жооп
учурунда коюлат.
2. Жазуу тїрїндєгї жооп
Жазуу тїрїндєгї жоопту баалоонун критерийлери:
Жазуу тїрїндєгї жоопту баалоодо тємєнкї элементтерди
бєлїп кєрсєтїїгє болот:
- проблеманы ачып берїїдє єз кєз карашын (позициясын,
мамилесин) кєрсєтїї;
- проблеманы теориялык деўгээлде ачып берїї (негиздєє
лєр менен байланышта) же жооп берїї учурунда терминдер
менен тїшїнїктєрдї пайдаланбай;
- коомдук турмуштун фактыларына же тажрыйбасына
таянуу менен єз позициясын аргументтєє.
Жазуу жїзїндєгї жоопко коюлуучу баалардын ченемдери:
- «2» деген баа проблема таптакыр ачылып берилбесе же
тапшырманын контекстиндеги эмес маалымат (коомдук турмуштун же єз тажрыйбасынын фактылары) берилсе коюлат,
- «3» деген баа кєтєрїлгєн проблема боюнча єздїк позициясы аргументтєєсїз тиричилик деўгээлинде берилсе коюлат.
- «4» деген баа проблеманы ачып берїїдє єз кєз кара10

шы (позициясы, мамилеси) кєрсєтїлсє коюлат. Проблема
терминдерди жана тїшїнїктєрдї формалдуу колдонуу менен
ачылып, коомдук турмуштун фактыларына же єздїк социалдык тажрыйбасына таянуу менен єз пикирин аргументтеген
учурда белгиленет.
- «5» деген баа проблеманы ачып берїїдє єз кєз карашы
(позициясы, мамилеси) кєрсєтїлсє коюлат. Проблема теория
лык деўгээлде, негиздєєлєр менен байланышта, контекстте
терминдерди жана тїшїнїктєрдї корректїї колдонуу менен
ачылып, коомдук турмуштун фактыларына же єздїк социалдык тажрыйбасына таянуу менен єз пикирин аргументтеген
учурда белгиленет.
3. Практикалык иш
Баалоонун критерийлери:
Практикалык ишти баалоодо тємєндєгї элементтерди
бєлїп кєрсєтїї керек:
а) иште зарыл болгон ырааттуулукту сактоо;
б) окуучулар ишти аткаруу їчїн зарыл болгон билимдердин булактарын єз алдынча тандап алышат;
в) практикалык иштерди аткаруу їчїн зарыл болгон
теориялык билимдерди, практикалык билгичтиктер менен
кєндїмдєрдї єз алдынча пайдаланышат.
Практикалык ишке коюлуучу баалардын ченемдери:
- «2» деген баа окуучу ишти аткарууга даяр болбогон
учурда коюлат. Алынган натыйжалар туура бїтїмдєрдї жасоого шарт тїзє албайт жана коюлган максатка туура келбейт. Теориялык материалды начар биле тургандыгы жана
керектїї билгичтиктердин жоктугу кєрїнєт. Окуучу начар
даярдангандыктан мугалимдин жана башка окуучулардын
жетекчилиги менен кємєгї натыйжа бербейт.
- «3» деген баа практикалык иш мугалимдин же жакшы
даярданган жана бул ишти «эн жакшы» аткарган окуучулардын жардамы менен аткарылса коюлат. Ишти аткарууга коп
убакыт жумшалат (толук бїткєрїї їчїн ишти їйгє берїїгє
болот). Окуучулар теориялык материалды биле турганын
кєрсєтєт, бирок єз алдынча иштегенде кыйналат.
- «4» деген баа практикалык иш же єз алдынча иш окуучу
11

тарабынан толук кєлємдє жана єз алдынча аткарылган учурда коюлат. Аткаруунун зарыл болгон ыраатынан четтєєлєр
байкалат, бирок алар жыйынтыктын тууралыгына таасир
тийгизе албайт (айрым аймактарды же єлкєлєрдї мїнєздєєдє
типтїї пландын пункттарын алмаштыруу ж. б.). Окуучулар
мугалим кєрсєткєн билим булактарын колдонот. Иш окуучунун теориялык негизги материалды билерин, ишти єз алдынча аткаруу їчїн зарыл болгон билгичтиктерге ээ болгонун
кєрсєтєт. Иштин жыйынтыктарын берїїдє так эместиктер
жана байкоого алынбаган учурлар болушу мїмкїн.
- «5» деген баа иш толук кєлємдє тиешелїї ырааттуулукту сактоо менен аткарылган учурда коюлат. Окуучулар
толугу менен єз алдынча иштешет: ишти аткаруу їчїн зарыл
болгон булактарды тандап алышат, практикалык ишти аткарууга керектїї теориялык билимдерин жана практикалык
билгичтиктери менен кєндїмдєрїн кєрсєтїшєт.
Талдоо
Баалоонун эў негизги этабы болуп алынган натыйжаларды баалоо эсептелет. Окуу процессинде мугалим ар бир
єткєрїлгєн ишке талдоо бериши керек.
Талдоонун жыйынтыгы боюнча мугалим:
1. Окуучулар менен кеўири байланышты тїзїїсї жана
каталардын їстїндє иштєєнї сунуш кылуусу;
2. Єзїнїн ишмердїїлїгїнє єзгєртїїлєрдї киргизїїсї,
мисалы:
- окуучулар кыйналган темаларды єздєштїрїїнї улантуу;
- окуучулардын тїшїнїїсїн жакшыртуу їчїн кошумча
убакыт бєлїї;
3. Окутуу методикасына кєўїл буруусу, оўдоолорду
киргизїїсї;
4. Календардык-тематикалык пландоону коррекциялоосу
керек.
§ 4. Блумдун таксономиясы
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(практикалык колдонмо)

Бул таксономияны 1956-жылы Чикаго университетинин
Бенджамин Блум жетектеген окумуштуулары тїзгєн.
Таксономия (грек taxis ирети менен жайгаштыруу, nomos
мыйзам). Бул кандайдыр бир объекттерди классификациялоо
(тїрлєргє бєлїштїрїї) принциптери жєнїндє окуу. Ал окутуу максаттарынын їч негизги тїрлєрїнєн (таксондорунан)
турат: таанып-билїїчїлїк (когнитивдик-тємєндє берилди),
эмоциялык (аффективдик) сезим-туюмдук жана кыймылдык
билгичтиктери (психомотордук). Блумдун таксономиясында
бул максаттардын ар бир тїрї їчїн билимдерди, баалуулуктарды жана иш-аракет жєндємдєрдї єздєштїрїїдєгї бекем
(деўгээлдик) тартиби аныкталган.
Булардын ичинен когнитивдик (таанып-билїїчїлїк) чєй
рєдєгї максаттардын иерархиясын (артыкчылык тартиби)
Блум тємєндєгїдєй тїзгєн:
1. Билим
2. Тїшїнїї
3. Колдонуу
4. Талдоо (анализ)
5. Синтез
6. Баалоо
Биз окуучулардын «Билим» деўгээлинде эле кала беришине жол бербешибиз керек. Блум бул таксономияны
иштеп чыкканда ошол кездеги окуучулардын 95% билим
деўгээлинде экенин аныктаган.
Биринчи їч деўгээл классикалык деп аталып мугалим
билим берїїчї, окуучулар билимди алуучулардан болушат.
Калган їч деўгээл катыштыруучу деп аталып, окуу процессине активдїї катыша алышат.
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Ой-жїгїртїїнїн
жєндємдєрї

Аныктамасы

Окуучу эмне
кылат?

Суроолордун
їлгїлєрї

Билим. Эске тутуу (формалдык
деўгээл), таануу
жана маалыматты
чогултуу.

Атайын, єзгєчєлєнгєн,
маалыматты эске
тутуу.

Кєўїл бурат,
кабыл алат,
эстейт, тааныйт.

Канчанчы жылы
болгонун
айткыла.
формуланы
жазгыла.

Тїшїнїї. Которуу
жана интерпретация
(єзїнїн тїшїнїгї).
Маалыматты жаўы
формаларга которуу жана идеялар,
фактылар жана
баалуулуктардын
ортосундагы єз ара
байланыштарды
аныктоо.

Башка материалдарга карабас
тан берилген
материалдарды
тїшїнїї.

Тїшїндїрєт,
которот, кєргєзєт, интерпретация жасайт
(єз тїшїнїгїн
айтып берет).

Сїйлємдї
толуктагыла. Байланышын тїшїндїргїлє
Єзїўєрдїн
сєзїўєр
менен айткыла.

Колдонуу. Суроолорду кандайдыр бир
окшоштук менен
жакындаштыруу
(идентификациялоо)
проблемаларды
чечїї, корутундулоо.

Жаўы жагдай
ларда усулдарды,
концепцияларды,
принциптерди
жана теорияларды колдонуу.

Жаўы проблемаларды
чечет, билим
дерди колдонууну демонс
трациялайт
(кєргєзєт,
конструкциялайт).

Колдонгондун
максатын
тїшїндїрїп
бер. Кайсы теория
кєрсєтє
алат?

Талдоо. Жалпы
тїшїнїї жана ойжїгїртїї процессин
тїшїнїп билїї їчїн
бєлїкчєлєрдї карап
чыгуу.

Маалыматтарды
куралган элементтерге бєлїї.

Ойлонот, ачат,
санап чыгат,
ой жїгїртєт,
салыштырат.

Структурасы кандай?
Классификациялагыла.
Салыштыргыла Анализдегиле.
(талдагыла).
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Синтез. Уникалдуу (кайталангыс)
жана оригиналдуу
(єзгєчєлєнгєн)
форманы, жаўы
сценарийлерди,
шарттарды, жыйынтыктарды тїзїї.

Єзїнчє бєлїкчєлєрдєн бир
бїтїндї тїзїї,
чогултуу.

Комбинация
жасайт, курат,
ойлоп табат,
иштейт.

Салыштырмалуу баалоо. Баалоо. Баалуулукту
тїшїнїїгє жана
ой-жїгїртїїнїн
тїзїлїшїнє болгон
таасири.

Максаттар,
Баа берет, талстандарттар
куулайт.
жана кєрсєткїчтєр берилген шартта мате-
риалдардын
баалуулугун
жана усулдарды
аныктоо.

Чечим
тапкыла.
Алгоритм
сунуштагыла, альтернатива сунуштагыла.
Системага
келтиргиле.
Логиканы
баалагыла.
Критерийлерди бєлїп
чыккыла.
Канчалык
деўгээлде
туура?

Блумдун таксономиясы
(Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу IFES)
Жарандык билим берїїгє байланышкан мисалдар келтирилди.
Бенджамин Блум єзїнїн бул таксономиясын 1956-жылы
иштеп чыккан. Ал таанып-билїї жєндємїн єнїктїрїїнїн 6
деўгээлин бєлїп кєрсєткєн:
1. Билим
2. Тїшїнїї
3. Колдонуу
4. Анализ
5. Синтез
6. Баа берїї
Мындан ары тємєндєгїлєр берилет:
1) ар бир деўгээлдин сыпатталышы;
2) ар бир деўгээлдин максаттарын аныктоо їчїн колдонула турган этиштер (иш-аракеттер);
3) мугалим менен окуучунун кимиси эмне кыла тургандыгынын мисалдары;
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1. Билим, эске тутуу – ким? эмне? качан? канча?
Окуп-їйрєнїлгєн маалыматты эстеп калуу жана айтып
берїї жєндємї. Кайсы бир темага тиешелїї терминдерди,
єзгєчє фактыларды, багыттарды жана ыкмаларды билїї (келишимдер, багыттар жана ырааттуулук, классификациялар
жана категориялар, критерийлер, методология).
Окуучулар добуш берїї укугуна канча жаштан баштап ээ
болорун айтып бере алат.
Окуучунун иш-аракети: Аныктоо; сыпаттоо; санап берїї;
белгилєє; категориялоо; тизме тїзїї; дал келтирїїчїлїктї
табуу; атап кєрсєтїї; окуп чыгуу; кайра айтып (баяндап, сїрєттєй) берїї; кєчїрмєлєє; тандап алуу; формулага
келтирїї (ойду туюнтуу); карап чыгуу.
2. Тїшїнїї. Єз сєзї менен айтып берїї, байланыштарды
табуу.
Маалымат материалдарынын маанисин тїшїнїї жєндємї.
Мисал: Окуучулар Конституциянын тийиштїї бєлїгїн
окуп чыгып, жарандардын милдеттерин жалпылап айтып
бере алат.
Иш-аракет: классификациялоо; шилтеме жасоо; єзгєртїп
тїзїї; сыпаттоо; талкуулоо; баа берїї; тїшїндїрїї; жалпылоо; мисал келтирїї; маани-маўызын даана тїшїнїї; айтып
берїї; єз сєзї менен кайра айтып берїї; тыянак чыгаруу;
маалыматты иргєє; тїшїнїї.
3. Колдонуу. Орду кайда, кайда, кантип пайдаланат.
Окуп-їйрєнїлгєн маалыматты жаўы кырдаалдарда жана
жообу табылышы керек болгон маселе чечїїгє байланышкан
конкреттїїжагдайларда колдоно билїї жєндємї.
Мисал: Окуучулар тийиштїї жол-жоболор менен таанышкандан кийин добуш берїї процессин дал єзїндєй кайталап бере алат.
Иш-аракет: иш-аракет жасоо; колдонуу; тїшїнїктїї баян
дап берїї; баа берїї; схема тїзїї; топтоо; эсептеп чыгаруу;
конструкциялоо (кураштыруу); кємєктєшїї; кєзємєлдєє;
белгилєє; єнїктїрїї; ачылыш жасоо; уюштуруу (тїзїї);
кеўейтїї; жїзєгє ашыруу; киргизїї (кошуу); кабарлоо; нус
коо берїї; иштетїї (колдонуу); катышуу; божомол (прогноз)
жасоо; даярдоо; сактоо; жаратуу (тїзїї); долбоор тїзїї; кам16

сыздоо; катышын аныктоо; отчет берїї; демонстрациялоо
(кєрсєтїї); чечїї (маселени); окутуп їйрєтїї; ордун єзгєртїї
(жылдыруу); пайдалануу; сарптоо.
4. Анализ (талдоо) майда-чїйдєсїн аныктоо, классифика
циялоо.
Маалыматты тийиштїї бєлїктєргє ажыратуу, кєрїнїш
тїн себептерин аныктоо, жыйынтык чыгаруу же жалпылоону тастыктаган далилдерди табуу жолу менен башка жыйынтыктарды чыгаруу їчїн мындай маалыматтын тїзїлїш
єзгєчєлїгїн текшерїї (тїшїнїїгє аракеттенїї) жєндємї.
Мисал: Окуучулар коррупциянын жайылышына єбєлгє
тїзїїчї себептерди атап кєрсєтє алат.
Иш-аракет: Бєлїктєргє ажыратуу; талдоо; дал келїї
чїлїктї аныктоо; диаграмма тїзїї; айырмачылыктарды табуу; дифференциялоо; божомол жасоо; чегин аныктоо; контурларды белгилєє; кєрсєтїї; артыкчылыктарды белгилєє;
моюнга алуу;
5. Синтез. Топтоштуруу, єзїн каармандын ордуна коюу,
жаўы концепцияны сунуштоо, эмнеден турат деген суроого
жооп издєє.
Жаўы же єзгєчє бир нерсени жаратуу їчїн эў маанилїї
билимдерди жана билгичтиктерди ар тїрдїїчє жана чыгармачылык менен колдонуу жєндємї.
Мисал: Окуучулар Конституциянын жоболоруна таянып,
жарандардын укуктары жана милдеттери жєнїндє жаўы
мыйзам иштеп чыга алат.
Иш-аракет: Жєнєкєйлєштїрїї (ыўгайлаштыруу); алдынала болжолдоп билїї; категориялар боюнча бєлїштїрїї; кызматташуу; кураштыруу; баарлашуу; салыштыруу; материал
чогултуу; тїзїї; карама-каршы коюу; жаратуу (тїзїї); иштеп чыгуу; ойлоп табуу; туюнтуу; кємєктєшїї; формулага
келтирїї; генерациялоо (жалпы багытка баштоо); бириктирїї;
жекелештирїї (индивидуалдаштыруу); демилге кєтєрїї; интеграциялоо; кийлигишїї; моделдєє (їлгїсїн тїзїї); тїрїн
єзгєртїї; тоскоолдуктарды жеўип єтїї; пландоо; єркїндєтїї;
кайра єзгєртїп жасоо; калыбына келтирїї; бекемдєє; кайра
тїзїї; оўдоо; структурага келтирїї; алмаштыруу; тастыктоо.
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6. Баалоо.
Инсандык дєєлєттєрїнє жана жеке пикирине таянуу
(критерийлерди колдонуу) менен туура же туура эмес жооп
тору болбой турган максатты кєздєп иштегенде алынган
акыркы продуктыга баа берїї жєндємї. Оў-терс «+» жана
«–» макул, макул эмес, кошулам, кошулбайм.
Мисал:
Окуучулар парламентке шайланууга талапкер болгондордун сєзїн угуп, єздєрїнїн таламын алардын кимиси эў мыкты коргой алат деп ойлосо ошол адам їчїн добуш берет.
Иш-аракет: баа берїї: салыштыруу жана карама-каршы
коюу; жыйынтык чыгаруу; сындоо; рецензиялоо; чечїї; жактоо; чечмелєє; соттоо; далилдєє; жаўыча тїшїнїї; колдоо.
Когнитивдик (таанып билїї) компоненти жаратылыш,
коом, техника, ойлоо иш аракет, ж. б. жєнїндєгї билимдерди камтып, окуучулардын дїйнєнї таанып-билїїсїн, аў сезимин єстїрїп, практикалык жана акыл-эс эмгегине даярдоо
милдетин аткарат.
Билим бир нече кылымдардан бери жыйналып, топтолуп калган социалдык-коомдук тарыхый иш тажрыйба.
Анын курамына илимий тїшїнїктєр, терминдер, фактылар, окуялар, кубулуштар, мыйзамдар кирет. Аларды иликтеп. ой жїгїртїп, їйрєнїп, таанып-билїї ишмердиги артат
жана чыгармачылык жєндємдїїлїгї калыптанып, билимин
єркїндєтїп, турмушта пайдалана билїї ыгына ээ болот.
Мисалы:
- Эмне їчїн силер башкы каарман атасы їйгє келгенче
кїтїп турду деп ойлойсуўар?
- Силердин оюўар боюнча кайгылуу окуянын так азыр
болушунун себеби эмнеде?
Блумдун таксономиясы жєнїндє. Блумдун таксоно
миясы – бул ой жїгїртїїнїн татаалдык деўгээлдерине жараша уюштурулган классификация. Блум ой жїгїртїїнїн
тємєнкїдєй алты деўгээлин аныктаган. Бул аныкталган
алгачкы категориялар тємєнкїлєр болгон: билим алуу,
тїшїнїї, колдонуу, талдоо, синтездєє, баалоо. Кийинчерээк
алар кайра каралып, тємєндє кєрсєтїлгєн схема жаралган.
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Суроолордун баскычтары
6-бас
кыч

Чыгармачылык – парник
эффекттин кєзємєлдєєгє
мїмкїндїк берїїчї системаны иштеп чыгуу. Жеке
адам, мектеп жана коом
парник эффектине каршы
чаралардын кєрїлїшїнє
кємєктєшїї їчїн эмне
кыла алат?

Чыгармачылык – тилектештикке, ойлоп чыгарууга, дизайнга, оригиналдуулукка, гипотезаны
сунуштоого, жалпылоого,
кєптєгєн тїрдїї булактардан алынган билимдерди
пайдаланууга тийиштїї.

5-бас
кыч

Баалоо – Эмне їчїн
биз озон катмарынын
бузулушун азайтууга
кємєктєшїїбїз керек?
Милдеттенмелерди башкалардан кєбїрєєк алган
адамдар/єлкєлєр барбы?
Эгер болсо алар ким жана
эмне їчїн?

Баалоо – ой толгоолорго,
баалоого, иретке келтирип, тутумдаштырууга,
жыйынтык чыгарууга,
бєлїп кєрсєтїїгє, тандоого жана сунуштарга
тиешелїї.

4-бас
кыч

Талдоо – єкмєттїн парник
эффектине карата кандайдыр бир аракеттерди
кєрїшїнє жетишїї эмне
їчїн ушунчалык кыйын?
Эгерде ушул жагдайга
карата эч чара кєрїлбєсє,
жашоо-турмуш кандай
болот?

Талдоо – мамилелерге,
тїркїмдєштєрїїгє, салыштырууга, контрасттарга, о. э. їлгїлєрдї, себептер менен натыйжаларды,
жалпы белгилер менен
айырмачылыктарды,
факты менен пикирлерди
ажыратууга тиешелїї.

3-бас
кыч

Колдонуу – парник эффектинин таасирин азайтуу
їчїн єкмєт, айрым адамдар
эмне жасай алат?

Колдонуу – жаўы жана
анча тааныш эмес кырдаалдарда кєйгєйлєрдї чечїї
їчїн билимдерди колдонуу
менен байланышкан.
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2-баскыч

Тїшїнїї – парник эффекти
адамдарга, о. э айланачєйрєгє кандайча таасир
этиши мїмкїн? Озон
катмары парник эффекти
менен кандайча байланышкан?

Тїшїнїї – жалпылоого,
алдын-ала айтууга
жана эстеп калууга
тиешелїї.

1-баскыч

Билим же эстеп калуу
– парник эффекти деген
эмне?

Билим – фактылар, аталышы жєнїндє; кимдир
бирєєгє тїшїндїрїї, айтып берїї же сизге кимдир бирєєнїн тїшїндїрїп
айтып бериши б олуп саналат.

Этиштер жана окуу тапшырмаларын тїзїї
Окуучулар їчїн суроолорду жана тапшырмаларды тїзгєндє
биз пайдалануучу этиштерге кєўїл бурушубуз керек, анткени
алар биз багыт алган ой жїгїртїїнїн тїрїнє карата ачкыч болуп эсептелет. Тємєндєгї этиштердин таблицасы пландоо їчїн
пайдалуу.
Ой-жїгїртїї
деўгээли

Кеўири колдонулуучу этиштер

Чыгармачылык

Долбоорлоо, куруу, пландоо, чыгаруу, ойлоп
табуу, ойлоп чыгаруу, иштеп чыгуу, кайра
жаратуу/тїзїї, жак-шыртуу

Баалоо

Негиздєє, тандоо, жыйынтык чыгаруу, гипотеза тїзїї, категорияны аныктоо, тутумдаштыруу/иретке келтирїї, тандоо, артыкчылыкты аныктоо, корутунду чыгаруу, чечїї,
баалоо.

Талдоо

Салыштыруу, уюштуруу, жалпы белгилерин
аныктоо, изилдєє, талкуулоо, таанып-билїї,
категориясын аныктоо, уюштуруу, сындоо,
талдоо
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Колдонуу

Пайдалануу, кєрсєтїї, чечїї, толтуруу,
иллюстрациялоо, тїзїї, эсептєє, колдонуу,
чогултуу, сорттоо

Тїшїнїї

Тїшїндїрмє берїї, жалпылоо, кайра сїйлєм
тїзїї, тїшїндїрїї, которуу, негизги идеяны
(идеяларды) берїї, баалоо

Билимди эстеп
калуу

Эстеп калуу, кайра айтып берїї, аныктоо,
баяндоо, белги коюу, саноо, атоо, билдирїџ,
билїї, табуу (айкаштыруу) баяндап жазуу,
белгилєє, тандоо, топтоо, мисал келтирїї,
жатка айтуу.

Б. Блумдун ыўгайланыштыруу таксономиясы
(Окуучулардын жетишкендиктерин баалоо USAID)

Жаратуу деўгээлинде окуучу мурунку алынган маалыматтарды пайдаланып, жаўы идеяларды жаратса болот.
(жаўы идеяларды) продуктуларды, кєз караштарды жаратуу. Жасалгалоо, куруу, пландоо, єндїїрїї, ойлоп табуу.
Баалоо деўгээлинде окуучу окуя, кырдаал, кєрїнїш
жєнїндє тереў ой жїгїртїп, сынчыл баа берип, чечим чыгарат.
Чечимди негиздєє же иш аракеттерди багыттоо,
текшерїї, божомолдоо, сынчыл баа берїї, сынап кєрїї, ой
жоруу.
Талдоо деўгээлинде окуучу берилген маалыматты жакшы
тїшїнїї їчїн аны бєлїктєргє, компоненттерге, элементтерге
бєлєт.
Жогорку деўгээлдеги ойлом
Маалыматты жана анын ички тїзїмїн тїшїнїї їчїн
бєлїктєргє ажыратуу.
Колдонуу деўгээлинде окуучу маалыматты башкача кон
текстте пайдаланат.
Маалыматты башка, окшош кырдаалда колдонуу. Жасоо, аяктоо, колдонуу, пайдалануу.
Тїшїнїї деўгээлинде окуучу маалыматтын мазмунун
кайра айтып берїї, чечмелєє, жаттап алган материалды схема жана символдорго «которуу» аркылуу тїшїнєт.
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Идеяны же концепцияны тїшїндїрїї.
Бир нерсенин маанисин тїшїнє билїї, кыскача маалымдоо, башкача сєз менен айтуу, классификация (тїшїндїрє
билїї)
Эстеп калуу деўгээлинде окуучу єздєштїрїлгєн маалыматты эстеп, башкача уюштуруп, эсине тїйїп алат.
Маалыматты кайталоо.
Бир нерсени байкап, таап чыгуу, эсептєє, сїрєттєє,
оўдоо, белгилєє, жаўы маалыматтар
«Айылдык билим берїї» долбоору. Жаўыча мамилелер
жана усулдар окуу куралынан алынды.
Баяндоо (окуучунун бул
деўгээлде жетишкендигин
аныктоочу аракети)

Баалоо їчїн
суроолор

Билим (эске
тутуу жана материалды кайра
айтып берїї).

Окуучу маалыматты
эстеп калат жана негизги
тїшїнїктєрдї, фактыларды
кайра айтып бере алат.

Эмнелер туура,
эмнелер ката?
Кийин эмне
болду?

Тїшїнїї
Материалды
тїшїнїї
жєндємдїїлїгї,
андан аркы
ишти сунуштоо.

Окуучу фактыларды, эрежелерди, принциптерди
тїшїндїрїп бере алабы, сєз
тїрїндєгї материалды математикалык туюнтмаларга
айландыра алабы жана
болгон нерселерден келип
чыккан натыйжаны аныктай алабы?

Сиз муну єз
сєзїўїз менен
айтып бере аласызбы? Окулган
же уккан маалыматтын негизги
идеясы кайсы?

Колдонуу
Материалды
жаўы шартта
жана кырдаалда пайдалана
билїї.

Окуучу алган жаўы билим, мыйзам, теорияларды
тажрыйбада, ошондой эле
тааныш болбогон кырдаалда пайдалана алабы?

Сиз ... шартта
болгон башка
мисалды билесизби?... Башка
мисалды келтире
аласызбы?
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Анализ
Материалды
анын тїзїлїшї
кєрїнїп тургандай бєлїктєргє
бєлїштїрїїнї
билїї.

Окуучу бїтїндї бєлїктєргє
ажырата алат; алардын
айырмачылыгын, байланышын аныктайт; баяндоонун
жана далилдєєнїн логикасындагы жана ошондой эле
себеп жана натыйжалардын
ортосундагы каталарды
кєрє билет.

Сиз мага Х менен Утин айырмасы кайсы
экенин айтып
бере ала-сызбы?

Синтез
Жалпы
кєрїнїшїн
аныктоо їчїн
бєлїктєрдї бириктире билїї.

Окуучу чечиминин же аракетинин жолдорун негиздеп
бере алат, эссе, баяндама
жаза алат, иш- аракетинин
планын тїзє алат.

Сиз азыр эле
билген же окуган фактынын
негизинде кандай чечимге
келгендигиўизди
тїшїндїрїп
бериўиз.

Баалоо
Тигил же бул
элементти же
бїтїн нерсенин
маанисин баалап билїї.

Окуучу жаўы натыйжаларды, идеяларды, иштин
жаўыча жолун, тексттин
тїзїлїш логикасын, корутундулардын жана баштапкы кєрсєткїчтєрдї,
ошондой эле ишмердиктин
тигил же бул натыйжасынын мааниге ээ экендигине
баа берет.

Сиз Хти жакшы
деп ойлойсузбу
же жаман деппи?
Х боюнча мындан толук баа
бере аласызбы?

Б. Блумдун таанып-билїї систематикасына негиздеп,
Сэндерс суроолордун тїрїн сунуштаган:
• Формалдык деўгээлдеги суроолор – бул фактологиялык
маалымат алуу їчїн берилген суроолор. Мындай суроолор
адатта механикалык тїрдє эстеп калыш їчїн берилет, ошондон улам окуучунун туура жооп айтышына предметтик мазмундун фрагменттерин гана їстїртєн билип калышы мїмкїн.
Сєзмє сєз деўгээлдеги суроолордун жообун тексттен тапса болот. Окуучулардан эмне укса ошону эле кайталап айтып берїї
талап кылынат.
• Которуу суроолору – окуучулардан жооп учурунда
маалыматты башка бир формага которууну талап кылат.
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Мындай суроолор окуучуларга мисалы, алар окуп билгени
жаткан кырдаалды кєрїнїштї же окуяны кєз алдына элес
тетип, ошол элестеткен нерселерин сыпаттап айтыш їчїн
берилет. Окуучулар суроолорго жооп бергенде єздєрї окуу
процессинде элестеткен образдарды же уккан їндєрдї талкуулашат. Мисалы, силер биринчи абзацтагы жана биринчи
эки абзацтагы сїйлємдєрдї окуп чыккандан кийин эмнени
сездиўер? Силер эмнени кєрїп, эмнени уктуўар? – деген суроолор берилет.
• Интерпретациялоо суроолору – окуучуларга идеялардын, фактылардын, аныктамалардын же баалуулуктардын
ортосундагы байланышты ачуу їчїн берилет. Интерпретациялоо суроолору: «Эмне їчїн силер баш каарман атасы їйгє
келгенче кїтїп турду деп ойлойсуўар?», «Силердин оюўар
боюнча кайгылуу окуянын так азыр болуп жатышынын себеби эмнеде?». Мындай тїрдєгї суроолор бир топ кызыктуу
жана ойлонуу ишмердїїлїгїн демилгелейт.
• Колдонуу суроолору – окуучуларга проблеманы окуу
тажрыйбасында же окуу процессинде жолукканда логиканын
же себептин проблемаларын тереўирээк чечїїгє мїмкїнчїлїк
берет. Колдо бар маалыматтын негизинде проблеманы чечїї.
• Анализдєє (талдоо) суроолору– окуучу тигил же бул
окуянын мааниси жетишерлик эле тїшїндїрїлдїбї же жооп
тун башка варианттары же башка шарттары аларды жакшыраак же тураараак тїшїндїрєбї деген суроого жооп бериши
керек. Мисалы, «Кандай деп ойлойсуўар, мындан ары эмне
болот? Бул аўгеме эмне жєнїндє?».
• Синтездєє суроолору – чыгармачылык проблемаларды оригиналдуу ойлонуунун негизинде чечїїнї колдойт.
Синтездєє суроолору окуучуларга билимин жана тажрыйбасын проблеманы чыгармачылык менен чечїїгє мїмкїнчїлїк
берет. Маселен, синтездєє суроолору мындай болушу мїмкїн:
«Эгерде силер каармандын ордуна болсоўор, эмне кылат
элеўер?», «Аўгеме ушундай аяктады, бирок авторго болжол
менен 200 сєз керек болот. Силер автордун ордуна аўгемени
кантип бїтїрєт элеўер?».
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• Баалоо суроолору окуучуларга жакшы жана жаман,
акыйкаттык менен акыйкатсыздык жєнїндє аныктама бере
турган принциптерге ылайык ой жїгїртїїлєрдїн айтуу їчїн
сунуш кылынат. Баалоо суроолору окуучуларга єздєрї билип
алган маалыматтын сапатын же айрым учурларда єзїнїн
жїрїм-турумун жаўы маалыматтын негизинде баалоо їчїн
берилет. Мисалы, «Силердин оюўар боюнча болуп єткєн
окуянын эмнеси жакшы, эмнеси жаман? Эмне їчїн мындай
ойлойсуўар?».
§ 5. «Суроолор таажы гїлї» же Блумдун таажы гїлї
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Б. Блумдун таанып-билїїї ишмердигинин деўгээлдерине
ылайык окуу максаттарын коюунун таксономиясына негизделген суроолордун системасы билим берїї дїйнєсїндє
кеўири белгилїї. «Блум» деген сєз немец тилинен которгондо «гїл» деп которулгандыгы эске алынып, суроолордун типтери жазылган суроолор таажы гїлї «Блумдун таажы гїлї»
деп аталган.
Ал Россияда дагы «Блумдун таажы гїлї» деп аталат.
Ал эми аларда жазылган суроолор Америкалык педагогдор
Джеймс менен Кэрол Бирстин сїйлєгєн сєздєрїнєн алынган.
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Ошентип, суроонун алты тиби алты таажыга жазылган.
1. Жєнєкєй суроолор: – Аларга жооп берїїдє кандайдыр
бир фактыларды атап, белгилїї бир маалыматтарды эске
тїшїрїп, кайра айтып берїї керек.
2. Тактоочу суроолор: Алар мындай сєздєр менен башталат: «Демек, сиз айткандай болсо», анда ... ? «Эгер мен сизди
туура тїшїнсєм, анда ... ? мындай суроолордун максаты адамга азыр эле айткан пикирине кайра кайрылууга мїмкїнчїлїк
берїї.
3. Чечмелєєчї (тїшїндїрїїчї) суроолор – «эмне їчїн?»
деген сєздєр менен башталат.
4. Чыгармачыл суроолор: Эгерде суроодо «со» деген мїчє
жана шарттуулуктун, божомолдоонун белгилери бар болсо,
чыгармачыл суроо болуп эсептелет. Мисалы: «Жарнамадан
кийин фильмдин сюжети кандайча єнїгєт деп ойлойсуў?»
ж. б.
5. Баалоочу суроолор: Мындай суроолор ар кандай окуяларга, кєрїнїштєргє, фактыларга баа берїїнїн критерийлерин аныктоого багытталат. М: Эмне їчїн буларды жакшы,
ал эми буларды жаман дейбиз?
6. Практикалык суроолор: Эгерде суроо теория менен
практиканын ортосундагы єз ара байланышты аныктоого багытталса, ал практикалык суроо болот. Мисалы: Аўгеменин
каарманынын ордунда болсоўуз, сиз эмне кылаар элеўиз?
Бул бардык типтеги суроолорду бардык курактагы окуучулар колдонуп, маанисине тїшїнє ала тургандыгын бул
стратегияны колдонуу тажрыйбасы кєрсєтїїдє.
Эгерде сиз «Суроолор таажы гїлїн кенже класстарга
пайдалансаўыз, визуалдык ыкманы колдонуу сунушталат.
Мисалы: балдар бир тема боюнча суроолорду тїзїп, аларды жалбыракчаларга жазышат. Улуураак окуучулар менен
иштєєдє берилген теманы (текстти) окуудан мурда практикалык бир суроо, баа берїїгє бир суроо тїзїшєт жана єздєрї
жооп издешет.
Жоопту балким таратылган тексттен табышы мїмкїн.
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§ 6. Концептуалдык суроолор
Бул суроолор бир мааниде жооп бербеген ойлонууну талап кылган суроолор болуп эсептелет жана концептуалдык
маалыматты табууга багытталган. Аларга тексттен алынган
концептуалдык маалыматтарды тїзгєн ойлор, кєз караштар,
жашоого болгон мамилелер, идеялар кирет.
Концептуалдык суроолор «эмне їчїн», «сиз эмне деп ойлойсуз», «эмнеге» деген суроолордон башталат.
Ачык суроолор бул «ооба» же «жок» деп бир жактуу
жооп бербей турган суроолор болуп эсептелет.
Максаты:
Бул жасалган ишти, єтїлгєн сабакты жыйынтыктоо їчїн
колдонулган жардамчы усул.
Єткєрїїнїн эрежеси:
• Єтїї убактысы: 5–8 мїнєт
• Регламентти так сактоо
• Суроолор ачык, тїшїнїктїї, логикалуу болушу керек
• Кол кєтєрїп жооп берїї
• Бири-биринин оюн сыйлоо
• Дискуссиядан качуу керек
Єткєрїїнїн тартиби:
Мугалим логикалык жактан бири-биринен келип чыккан
ачык суроолорду удаалаш берет.
Мисалы:
Биз азыр эмне жасадык?
Эмне аткарылган жок? Эмне аткарылды?
Эмне жасоо татаал болду, эмне їчїн? Єзїўїз їчїн эмнени
тїшїндїўїз? ж. б.
Мугалим окуучулардын жоопторун угат. Эгер жооп берїїнї
каалагандар кєп болуп, регламент бузула турган болсо, анда
мугалим эртелеп эле суроолорго жооп берїїчїлєргє чек коюп
койсо болот. Бирок, окуучуларга кєбїрєєк жооп берїїгє
мїмкїндїк берїї керек. Окуучулардын жообу талкууланбайт
жана сындалбайт.
Фактологиялык (жабык) суроолор: Бул суроо фактыларды, окуяларды, кубулуштарды (фактуалдуу маалыматтар)
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кайра айтып берїїнї талап кылат жана адамдын эске тутуусу менен байланыштуу. Буга ким? эмне? кайсы жерде? деген
суроолор таандык.
Сабактын усулдук иштелмелерин иштеп чыгууда
колдонулган усулдар жєнїндє маалыматтар
§ 7. Чакан топто иштєє усулу
1. Топто иштєєнїн мааниси
Чакан топто иштєє окутуунун интерактивдїї ыкмасынын маанилїї бєлїгї болуп эсептелет. Себеби, окутуунун
кєпчїлїк ыкмаларында окуучуларды чакан топторго бєлїп
иштєєгє туура келет. Бул ыкма бир проблеманы чечїїдє же
татаал тапшырманын їстїнєн иштеген мезгилде колдонулат.
Мындай ыкманы колдонуу окуучуларга єз ара кайчы пикирлерди чечїїгє жардам берет. Окуучулар кызматташ болуу
кєндїмдєрїнє ээ болушат. Топтун мїчєсї катары алардын
ар биринде бири-бирине айткан идеяларын талкуулоого шарт
тїзїлєт жана бири-бирине суроолорду беришет.
Эў башкысы топторго бєлїп окутканда окуучулар єздєрїн
кыйла эркин сезишет. Мурда класста єз мїмкїнчїлїгїн толук кєрсєтє албаса, эми психологиялык башка шарттарда
дагы єзїн кєбїрєєк кєрсєтїп, єзїнє-єзї ишенїї сезимин пайда кылат. Жалпы класстын алдында жооп бергенден тартынышпайт.
2. Єткєрїїнїн тартиби
Сабак башталаарда парталарды окуучулар бири-бирин
жана керектїї материалдарды кєрїп тургандай жайгаштыруу керек (мурдатан даярдап койсо да болот). Топто окуучулардын курамынын ар тїрдїї болушу маанилїї. Жалаў
балдардан же кыздардан, же болбосо жакшы окуган окуучулардан гана тїзїлбєстєн ар тїрдїї жолдор менен тїзїлїшї
керек. Мисалы, окуучулардан топторду саноо жолу менен
(бир, эки, їч ж. б.), мезгилдердин аттарын атоо (жаз, жай,
кїз, кыш), ар тїрдїї тїстєгї кагаздардан кесилген тегерек
же тєрт бурчтуктарга жазылган номерлерди таратып берїї ж.
б. ыкмаларды колдонуу аркылуу тїзсє болот. Айрым учурда
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окуучулар єз каалоолору менен жана мугалимдердин сунушу
боюнча да бєлїнїп иштешет. Себеби, мугалим ар бир окуучунун єзгєчєлїктєрїн жакшы билет. Мугалим аларга тапшырмаларын берип, керектїї материалдарды таратып, иштєє
убактыларын белгилейт (убакыт тапшырманын кєлємїнє
жараша берилет).
Топ менен иштєєдє айтылган идеяларды катчы гана жазып турушу керек (аны балдар дайындашат). Эгерде окуучулардын бардыгы жаза башташса, анда алар талкууга толук
катыша алышпайт. Кээде тапшырмага жараша топтун ар бир
мїчєсїнє милдеттер бєлїнєт.
Мисалы: Назик катчы, Назарбек жасалгалоочу, Урмат
анализдейт, Перизат презентациялайт. Талкуу убагында
окуучулар мурдатан єздєрї иштеп чыккан «Алтын эрежеге»
кєўїл буруулары керек (ал кєрїнєє жерге илинип коюлат).
Кээ бир учурда берилген тапшырмага байланыштуу кошумча адабият катары окуучуларга китептерди, колдонмолорду,
тексттерди таратып берсе сабак кызыктуу болот.
Окуучулардын парталарды жайгаштырууну жана топтордо иштєєнї оюн катары кабыл алуусуна жол бербєє керек.
Антпесе, єтїлгєн сабак маанисин жоготуп коет.
Кадимки єтїп жїргєн сабакка караганда топто иштєє
ызы-чуу менен коштолушу мїмкїн. Эгерде бул ызы-чуу балдардын кызуу талаш-тартыштарынан улам болсо анда сиз ага
кабатыр болбонуз. Бирок, беш-алты окуучудан турган топто
бардык окуучулар иштеп жаткандай кєрїнгєнї менен кээ
бир окуучулар сабакта активдїї болбошу мїмкїн. Аларга
топто єз алдынча иштєє пайдалуу жана кызыктуу экендигин
тїшїндїрїї керек. Эгерде берилген убакыттын ичинде тапшырманы аткарууга їлгїрїшпєсє, кошумча убакыт берїїгє
болот. Ишти жакшы уюштуруп баштоо керек.
Ал їчїн тємєнкїлєрдї эске алынуусу зарыл.
• Берилген тапшырманы окуучулар эмне себептен аткарат (б. а. окуу максаты кайсы)?
• Бул материалды окуп-їйрєнїїдє окуучулар эмнеге жетишет (мисалы: Алар Кыргызстанда демократиянын зарылдыгын далилдеп тїшїндїрїп бере алышы керек)?
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• Окуучуларга кандай ресурстар керек болот?
• Жыйынтыгы кандай формада кєрсєтїлєт (дилбаян, таблица толтуруу, топтун ишин презентациялоо ж. б.)?
3. Топто берилген тапшырманы талкуулоо.
Окуучулар иштеп жатканда мугалим топтун ишине байкоо
жїргїзїп, суроо берип, маселени туура чечїїгє жардамдашат.
Бирок, аларга даяр жоопту айта салганга ашыкпоо керек.
Окуучулардын єздєрї жоопкерчиликти сезгендей болсун.
Топтордун жана алардын мїчєлєрїнїн тапшырманы аткаруудагы жекече иш-аракеттерин анализдєє менен белгилеп туруу їчїн «байкоочуну» дайындап койсо да болот. Презентациядан кийин байкоочунун билдирїїсї топтордун канчалык
деўгээлде иштегендерин баалоого мїмкїнчїлїк берет.
Окуучулар талкууга катышкан учурда тємєнкї эреже
лерге таянышы зарыл:
• Окуучулар єз ой-жїгїртїїлєрїн турмуштан алынган
тажрыйбаларынан, окуган китептеринен, газета-журналдардан, теле-радиодон алынган маалыматтары менен байытып,
аларды топтордо иштєєдє пайдалана билиши керек.
• Талкууга киришээр алдында єз кєз караштарыўарды
негиздеп, тїзїп алгыла жана ага далил болчу аргументтерди
даярдагыла.
• Жєнєкєй, бирок логикалуу жана ырааттуу сїйлєєгє
аракет кылгыла.
• Айта турган пикириўер фактыларга негизделсин.
Єзїўєр билбеген нерселерди талаша бербегиле.
• Мурда айтылган идеяларды єз позициянарды далилдєєгє
гана колдонгула.
• Классташынарды таарынтып, басмырлап албоого аракет кылгыла.
• Бири-бириўерге болгон сый мамиле силердин талашта
кїчтїї экендигиўерди гана эмес, жакшы тарбияўар бар экендигин да далилдейт.
• Талкууга кошула албаган уяў классташыўарды да талкууга катыштырууга аракет кылгыла. Анткени, ар бир кишинин пикиринде єзїнчє бир маани бар.
Бул эрежелерди окуучулардын кєз алдында болушу їчїн
кєрїнїктуї жерге илип койсо да болот.
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4. Чакан топто иштєє.
Окуучулар натыйжалуу иштеши їчїн аларды иштин
максатына жана топтун санына карата бєлїштїрїї керек.
Процедура:
1-кадам: Окуучулар 1 ден 6 га чейин саноо жолу менен
топторго бєлїнєт.
2-кадам: Топторго тапшырмалар берилип, керектїї ма
териалдар (ватмандар, маркерлер, ак кагаздар) таратылып,
иштєє убактылары белгиленет.
3-кадам: Ар бир топто берилген тапшырманы талкуулоо.
Берилген убакыт бїткєндє ар бир топтон бирден окучу топтун аткарган иштерин презентация кылат.
4-кадам: Башка топтогы окуучулардын же мугалимдин
суроолоруна жооп берет. (Презентациянын талаптары жогоруда керсєтїлдї).
5-кадам: Рефлекция (кийинки бетте).
Чакан топтордо иштєєнїн натыйжалары:
• маалымат боюнча пикир алышууга шарт тїзєт;
• бири-биринен їйрєнїїгє мїмкїнчїлїк берет;
• жоопкерчилик сезими калыптанат;
• топто иштєєгє їйрєнєт;
• талаш-тартыш аркылуу маселени чечїїгє кєнїктїрєт;
• ар биринин кїчтїї жактарын кєрє билїїгє жана баалоого їйрєтєт;
• бири-бирин угуп сыйлоого їйрєнїшєт;
• окуучуларга єз оюн тартынбай айтууга мїмкїнчїлїк
берет;
• мугалимден кєз карандысыздык єкїм сїрєт;
• ар бири ишке тартылат;
• эў башкысы, окуучу менен окуучунун жана окуучулар
менен мугалимдин ортосундагы кызматташтык пайда болот.
5) Топтордун ишин жыйынтыктоо
Презентация
Берилген убакыт бїткєнден кийин топтордон бирден
окуучу чыгып аткарган иштери менен тааныштырып, башка топтордун жана мугалимдердин суроолоруна жооп беришет.
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Презентация – бул долбоорлорду же топтордун ишин
класстын алдында кєрсєтїп берїї, жактоо, коргоо болуп саналат.
Бул иштерди аткарууда флипчартка караганда досканы
пайдалануу бир кыйла эффективдїї жана ыўгайлуу. Анткени, флипчартка дайыма эле мїмкїндїк боло бербейт.
Мында ар бир топ єздєрїнїн презентациясынын ар
бир талкуулана турган пункттары боюнча бир же эки таяныч сєздєрїн табуулары керек жана алар кезек менен дос
кага жазылат. Эгерде класс таяныч сєздєрдїн маанисин
тїшїнбєй калса бир окуучу чыгып, аларды кеўири айтып
берет. Бул досканы їнємдїї пайдаланууга, жыйынтыктарды
жазуу убактысын азайтууга жана презентацияны кыскача
єткєрїїгє мїмкїндїк берет.
Окуучулар идеяларды флипчартка жаза турган болсо
арттагы окуучуларга кєрїнгєндєй чоўураак кылып жазуу
лары керек. Тїгєйї менен же чакан топтордо иштєєдє,
салыштыруу усулдары пайдаланылса эки окуучу презентациялоосу керек. Анткени, алар берилген тапшырманын
єзгєчєлїктєрїн салыштырып айтып беришет жана ишке
кєбїрєєк окуучулар тартылат.
Мында окуучуларга тємєндєгїдєй талаптар коюлат:
Презентациялоонун талаптары:
• окуп їйрєнгєн материалдарды колдоно билїї;
• колдонулган материалдардын єтїлгєн темага дал келиши;
• маселени талкулоодо жеке чыгармачылыктарын пайда
лануу;
• аткарылган ишти кыска, так жана аргументтїї демон
страциялоо;
• суроолорго жооптордун туура берилиши.
Рефлексия терминин биринчи жолу Ж. Локк киргизген.
Рефлексия: (латынча – артка кайрылуу) Натыйжаларды алып аларды рефлексиялоо (артка кайрылуу) баштапкы
жана акыркы абалдарды аўдоо, салыштыруу, баалоо.
Рефлексия (чагылдыруу) – ой жїгїртїї, єзїнє байкоо
жїргїзїї, жїзєгє ашыруу, окуу ишмердигин талдоо болуп
саналат.
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Рефлексиялык суроолор – баланын єзїнїн окуу ишмердигинин натыйжаларын тереў тїшїнїїгє багытталган суроо
лор.
Окуучулардын сабак тууралуу пикирин, тїшїнїгїн, чечимдерди, кантип кабыл алышканын иликтєєнїн формасы.
Мисалы:
• Чакан топто иштєєдє кандай кыйынчылыктар болду?
• Чечимдерди кандайча кабыл алдыўар?
• Иш учурунда пикир келишпестиктер болдубу?
• Иштеп жатканда єзїўєрдї кандай сездиўер?
• Бул сабактын тарбиялык мааниси эмнеде?
• Бул сабак аркылуу адамдардагы кайсы сапаттарды єнїк
тїрїїгє болот?
• Сабакта кандай билим жана кєндїмдєрїнє ээ болдуўар?
• Сабак кызыктуу болдубу?
• Бул сабактан эмнеге їйрєндїўєр?
Психологиялык максаттар

Дидактикалык максаттар

Окуучуларга кызматташуу
мїмкїнчїлїгїнїн берилиши.

Бир тапшырманы аткаруу же
маселени чечїї їчїн ар тїрдїї
жолдордун издеп табылышы.

Предметти окуп-їйрєнїї їчїн
мотивациянын жогорулатылышы.

Билим алмашуу (окуучулар бири-биринен їйрєнїп, билимдерин ортого салууга їйрєнїшєт).

Бири-бирин сыйлоого тарбияланышы.

Сабакта бир нече суроонун же
долбоордун талкууланышы.

Начар окуган окуучулардын
Иштин жыйынтыкталышы.
колдоого алынышы (єз пикирин
жалпы класстын алдында айтканга караганда 3–4 окуучунун
алдында сїйлєє психологиялык
жактан бир топ жеўил).

Натыйжалары:
• топто иштєєнїн эрежелери менен таанышат;
• кызматташтыктын кєндїмдєрїнє ээ болушат;
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• башкалардын пикирин уга билїїнї жана сыйлоону
їйрєнїшєт;
• лидер боло билїїгє машыгышат;
• шайлоону демократиялык жол менен єткєрїїгє жана
чечимдерди кабыл алууга катышат;
• єз ара окутуудан пайдаланышат.
§ 8. Кластер тїзїї усулу
Максаты:
Кластер – бул окуучулардын кандайдыр бир тема боюнча идеяларды ачык жана эркин ойлонуп жыйынтыктоосуна
жардам бере турган педагогикалык стратегия.
Ал темага байланыштуу ар кандай идеяларды графикалык сїрєттєє менен баракка белгилєєгє мїмкїндїк берет.
Кластердин булардан башка дагы ар кандай тїрлерї бар:
«кластер суроолору менен» (идеялардын ордуна суроолор
жазылат жана жооптору кластердин айланасына кыскача
жазылат). Кластердин бутактарына номер коюп, ошол номер
боюнча барактын этегине же башка барагына жазып жооп
беришсе да болот.
«Кластер табышмак» кластердеги тегеректер же тик
бурчтуктар жазылбай бош калтырылат. Ошол тегеректерди
жазып толтуруу менен жетишпеген тїшїнїктер аныкталып
кластер тїзїлєт. (2-бєлїмдї карагыла).
Кластер тїзїїнїн эрежелери:
•Оюўарга келген идеялардын бардыгын жаза берїї (темага байланыштуу).
• Алардын сапатына кєўїл бурбоо.
• Орфографиялык каталарына кєўїл бурбоо.
• Эгерде оюўарга эч кандай идея келбесе жаўы идея келгиче сїрєт тартып же башка чыгармачылык менен алектенгиле.
• Мїмкїн болушунча байланыштарды кєбїрєєк
кєрсєтїїгє аракет кылгыла.
Тартиби:
• Мугалим тапшырманы тїшїндїрет.
•Окуучуларга тема жарыяланат же бир тема боюнча суроо же текст берилет.
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• Єз алдынча иштєє: ар бири єз билгендерин же тексттен
пайдаланып жазышат.
• Кошуна менен иштєє: тїгєйлєрї менен бири-бирине
кєрсєтїп толукташат.
• Топ менен иштєє: жазгандарын кезектешип окуп беришет.
Алар доскага жазылат.
• Маанилерине жараша категорияларга бєлїї.
• Кластер тїзїї.
• Алардын негизинде барактын ортосуна тема, суроо
коюп кластер тїзїшєт.

Кесиптер
дїйнєсїндє

§ 9. Эки бєлїктїї кїндєлїк (Бертхофф 1981-ж.)
Максаты:
Текст менен иштєєнїн интерактивдїї ыкмасы.
Окуучулар їйгє же класска берилген теманы окуп даярданганда эки бєлїктїї кїндєлїк ыкмасын колдонгон пайдалуу болот.
Мында окуучуларга тексттин мазмуну менен єз ойпикирин, жеке тажрыйбасын байланыштырып, табигый
кызыгуусун канааттандырууга мїмкїнчїлїк берет. Окуган
текстке карата окуучунун реакциясын ачып кєрсєтїї їчїн
пайдаланылат.
Єткєрїїнїн тартиби:
Окуучулар таза барактын ортосунан экиге бєлїп сызышат. Сол жагына «цитата», оў жагына «комментарий» деп
жазып белгилешет. Теманы окуп чыгып, «цитата» деген
бєлїгїнє тексттин єтє таў калтырган, эсте кала турган же
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кїтїїсїз болгон жерлерин, єз турмушунда болгон окуяларды
эске тїшїргєн же кєз алдына келтирген жана жан дїйнєсїнє
каршылык туудурган жагдайларды (цитата, фраза, сєз) жазышат. Маанилїї даталарды, макал-лакаптарды пайдаланса
да болот. Ал эми оў жагына ушул жазган цитаталарына комментарий бериш керек.
Мында окуучулар цитатаны жазууга эмне мажбур кылды? Ал кандай ой-пикирлерди, сезимдерди пайда кылды?
Ошого байланышкан кандай суроолор пайда болду деген суроолорго жооп табышы керек. Себеби, презентация учурунда
бул суроолорго жооп берїїгє туура келет.
Цитата
Бир сїйлєм, фраза, сєз, цитата, макал-лакап.

Комментарий
Тїшїндїрмєлєр, ассоциациялар ой жїгїртїїлєр

Бир окуучу 1-цитатаны окуп тїшїндїрїп берет. Мугалим
«Кимде ушуга окшош цитата же тїшїндїрмє болсо окуп
айтып бергиле» деп эскертет. Кийинки окуучу тапшырманы окуп берїїсїн улантат. Бул тапшырманы жубу менен же
топтордо да иштесе болот.
§ 10. Салыштыруу усулу. Венндин диаграммасы усулу
Максаты:
Белгилїї бир темалардын айырмачылыктарын жана окшош жактарын салыштыруу.
Єткєрїїнїн тартиби
• Мугалим тапшырманы тїшїндїрєт.
• Ар бири берилген теманы (текстти) окуп, салыштырып
жазышат.
• Коўшулары менен бири-бирине кєрсєтїп, толукташат
(тїгєйї менен иштєє).
• Жазгандарын кезектешип окуп беришип, диаграмманы
толтурушат. Алар доскага жазылат (жалпы топто иштєє).
Варианты: Жекече жана тїгєйї менен иштегенден ки
йин тїгєйлєрдєн бирден окуучу жазгандарын окуп беришип,
диаграмманы толтурушса да болот.
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Окшош
жактары

Маанай

Сезим

§ 11. Календардык план
(жумасына 1 саат)
Темалардын аталышы

Саат

I ЧЕЙРЕК
I б є л ї м. АДАМ
1

Мен адаммын

1

2

Менин ысымым

1

3

Кулк-мїнєз

1

4

Маанай жана сезим

1

5

Адамдардын муктаждыгы

1

II б є л ї м. ЇЙ-БЇЛЄ
6

Менин їй-бїлєм

1

7

Практикалык иш

1

8

Кайталоо

1
8 с.
II ЧЕЙРЕК

9

Їй-бїлє баалуулуктары

1

10

Окуу, оюн, эмгек, єнєр жана чыгармачылык

1

11

Менин мекеним – Кыргызстан

1

12

Коом жана анын тїзїлїшї

1

13

Адилеттїї коом

1

14

Практикалык иш

1

15

Кайталоо

1

III б є л ї м. КООМ

7 с.
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III ЧЕЙРЕК
16–17

Кыргызстан – кєп улуттуу єлкє

1

18

Мамлекет жана анын символдору

1

19

Кесиптер дїйнєсї

1

IV б є л ї м. БААРЛАШУУ
20

Баарлашуу

1

21

Менин досум

1

22

Практикалык иш

1

23

Кайталоо

1
8 с.
IV ЧЕЙРЕК

24

Адамдагы адептик баалуулуктар

1

25–26

V бєлїм. Адамдын жїрїш-туруш эрежелери

1

27–28

Адамдын коомдогу жїрїм-турум эрежелери

2

29–30

Укук бузуу жана жоопкерчилик

2

31

Кыргыз элинин каада-салттары

2

32

Кайталоо
Бардыгы 32 саат.

1
32 с.

Ыктыярдуу сабак 2 саат

Баардыгы – 34 саат
Сабактын темалары – 24 саат
Практикалык иш – 4 саат
Кайталоо – 4 саат
Мугалимдин ыктыярдуу сааты – 2 саат

Практикалык иште темага байланыштуу кичи долбоорлорду диаграммаларды окуучулардын укук жана милдеттерин иштеп чыгуу жана башка тапшырмаларды аткаруу сунушталат.
Окуу китебинде берилген темалардын айрымдарына жазылган усулдук иштелмелердин бир нече їлгїсї берилди.
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§ 12. Мен адаммын
Сабактын тиби: Жаўы билимди єздєштїрїї
Сабактын методу: Эки бєлїктїї кїндєлїк
Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, дептер, таблица.
Негизги компетенттїїлїктєр: (жогоруда предметтик
стандарттан їзїндїнї караўыз)
1. Маалыматтык;
2. Социалдык-коммуникативдик;
3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечїї.
Предметтик компетенттїїлїктєр:
1. Жарандык-укуктук;
2. Коомдук-саясий, экономикалык;
3. Социалдык-коммуникативдик.
Сабактын максаттары:
Билим берїїчїлїк «Адам деген ким, ал адам деген атка канткенде татыктуу болот?» деген суроого жооп
беришет. Улуу ойчулдардын «Адам болуу»
жєнїндє айткан ойлору тууралуу билишет.
Єнїктїрїїчїлїк

Єз алдынча текст менен иштєє жана талкуулоо кєндїмдєрїн єнїктїрєт.

Тарбиялык

Єз алдынча ой жїгїртїї жєндємдєрїн
калыптандырышат.

Сабактын жїрїшї:

№

1

Сабактын
кадамдары (убактысы)
Уюштуруу,
саламдашуу,
толуктоо
(2 мїн.)

Мугалимдин
ишмердїїлїгї

Мугалим окуу
чуларды сабакка даярдап,
жагымдуу
маанай тїзєт.

Окуучулардын
ишмердїїлїгї
Окуучулар
жагымдуу
маанай
тїзїїгє
катышат.

Компетенттїїлїктєр
Негизги
НК
НК 1

Предметтик
ПК

Баалоо

Ыраазычылык
билдирїї.
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2

Сабактын
максаттары менен
тааныштыруу.
Окуучуларды
жаўы
предмет
менен
тааныштыруу.

Мектепте бул
сабак жаўы
болгондуктан,
окуучуларды
тааныштыруу,
пикир алышуу
(бул сабак эмне
жєнїндє окутат
деп
ойлойсуўар?ж. б.).

НК 1

ПК 3

3

Жаўы
тема менен таанышуу
(5–8 мїн.)

Кийинки тапшырмаларды
аткаруу їчїн
теманы кєўїл
коюп окуп
чыгууну тапшырат.

Окуу китеНК 2
бин ачып,
берилген теманы окуп
НК 1
чыгышат.

ПК 3

ПрактиЭки бєлїккалык иш тїї кїндє(7 мїн.)
лїктї
кантип
жазып толтурууну тїшїндїрїп берет.
Аны доскага
чийет. Убакытты белгилейт.

Эки
бєлїктїї
кїндєлїктї
дептерине
чийишип,
мугалим
тїшїндїргєн тапшырманы
аткарышат.

НК 3

ПК 3

4

Эс алуу
убактысы

Мугалимди
кайталашат.

НК 2

ПК 3

5

ПрактиСабактын бакалык иш шында окуган
(5–7 мїн.) теманын негизинде «Адам качан адам деген
атка татыктуу
болот?» деген
темада дил
баян жазгыла
деген тапшырма
берет.

Окуган маалыматтарына таянуу
менен жана
єздєрїнїн
ойпикирлерин
кошуп
дилбаян
жазышат.

НК 1

ПК 2
ПК 3
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Интерактивдїї оюндардын бирєєнї
ойношот.

НК 2

Тууралыгы
текшерилет.
Белгилерди
берет.

НК 2

6

Жазган
дилбаяндарын
окуп
беришет.
(5–7 мїн.)

Окулган
дилбаяндарды
окуучулар менен бирге кєўїл
коюп угушат.
Окуучуларды
суроо берїїгє
чакыруу менен активдїї
угуучулардан
болууга єбєлгє
тїзєт.

Классташтарынын
дилбаян
дарын угуп,
кызыктырган суроолор болсо
беришет.

НК 2

ПК 2
ПК 3

7

Бышыктоо
(3 мїн.)

Окуучулардын ой
жїгїртїїсїн
єнїктїрїїчї
(концептуалдык) суроолор жазылган
карточкалар
берилет
(суроолорду
мугалим
тїзєт).

КарточкаНК 2
ларды окуп, НК 3
суроолоруна
жооп беришет.

ПК 3

8

Баалоо

Баалоодо
калыс
болушуна
кєз салат.

Баалоого
катышат.

Белги
берет

Сабак
учурунда берилген
баалоо
белгилерин
санап
чыгып,
«5»,
«4»,
«3»
деген
баалар
коюлат.
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9

Їйгє тапшырма

10 Жыйынтыктоо

1-теманы
кошумча окуу
їчїн темаларды окуу. «Мен
чоўойгондо
кандай адам
болом?» деген
темада дилбаян
жазып келїї.
Суроолор берилет. М: Бул
сабактан эмне
жєнїндє окуйт
экенбиз ж. б.

Окуучулар
жооп беришет.

НК 3

Баалоону єзїўєр ойлоп тапкан белгилер менен ишке
ашырсаўар болот.
§ 13 Менин ысмым
Сабактын тиби: Жаўы билимди єздєштїрїї.
Сабактын методу: Кластер тїзїї, чакан топтордо иштєє.
Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, дептер ручка ж. б.
Негизги компетенттїїлїктєр:
1. Маалыматтык;
2. Социалдык-коммуникативдик;
3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечїї.
Предметтик компетенттїїлїктєр:
1. Жарандык-укуктук;
2. Коомдук-саясий, экономикалык;
3. Социалдык-коммуникативдик.
Сабактын максаттары:
Билим берїїчїлїк Балага ат коюунун мааниси, максаты
жєнїндє билишет.
Ат коюунун тїрлєрї боюнча практикалык
иш аткарышат.
Єнїктїрїїчїлїк
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Ат коюунун єзгєчєлїктєрїн єздєштїрїшєт.
Таанып-билїї жєндємдїїлїктєрїн
єнїктїрїшєт.

Тарбиялык

Ат коюунун жол-жобосун їйрєнїшєт жана
анын жоопкерчилигин сезишет.

Кїтїлїїчї натыйжалар:
• топто иштєєнїн эрежелери менен таанышат.
• кызматташтыктын кєндїмдєрїнє ээ болушат.
• башкалардын пикирин уга билїїнї жана сыйлоону
їйрєнїшєт.
• лидер болууга аракеттенишет, машыгышат.
Сабактын жїрїшї:
Сабактын
кадамда№
ры (убактысы)

Мугалимдин
ишмердїїлїгї

Окуучулардын
ишмердїїлїгї

Компетенттїї лїктєр
Негизги
НК

Предметтик
ПК

Баалоо

1

Уюштуруу
Саламдашуу,
толуктоо
(2 мїн.)

Окуу китеби, руч- Окуу кука, сызгыч, депте- ралдарын
рин даярдатат.
даярдашат.

ПК 3

Ыраазычылык
билдирїї.

2

Їй тапшырманы суроо.
(5–8
мїн.)

Сабактын максаттары менен
тааныштыруу.
«Мен чоўой- гондо ким болом»
деген темада
жазган дилбаян
дарды угат. О. э.
єтїлгєн темадан
да кошумча суроолор берилет.

1-темага
байланыштуу жазган
дил баяндарын окуп
беришет.
Суроолорго
жооп беришет.

НК 2 ПК 3
НК 3

Белгилерди
берїї.

3

Жаўы
тема
менен
тааныштыруу
(5–8
мїн.)

Китептен
2-теманы
кєўїл коюп окуп
чыгууну тапшырат.

Окуучулар
китептен
«Адам ысымы» деген
теманы
окуп чыгышат.

НК 1 ПК 3
НК 2

Ыраазычылык
билдирилет.
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4

Практикалык
иш
(7–10
мїн.)

Ар бир катардагы парталардын
экєє биригип
бир топ (4 окуу
чу) тїзїлєєрїн
эскертет. О.э.
алар доскадагы
їлгїнї карап кластер тїзїшєєрїн
тїшїндїрєт.

Окуучулар
алдындагы
ватмандарга «Адам
ысымдары»
деген темада кластер
тїзїшєт.

НК 2 ПК 2
НК 3 ПК 3

5

Топтордун
иштерин
угуу

Мугалим топторго
барып, окуучуларга багыт берип
турат.

Берилген
убакыт
аяктаганда, топтон
эки окуучу
чыгып, ватманды дос
кага илип,
кластердин
ар бир бутагын кезектешип окуп
беришет.

НК 2 ПК 3
НК 3 ПК 2

Белгилер
таратылат.

6

Эс алуу
убагы

Мугалим єтїлгєн
темага байланыштуу «Менин атым
мен жєнїндє»
аттуу интер
активдїї оюнду
сунуш кылат.

Окуучулар
НК 1 ПК 3
єз аттарын
НК 3
тикесинен
жазып, ар
бир тамгага
жакшы
сєздєрдї
жазышат.
Мисалы:
Назик
Н - наздуу
А - акылдуу
З - зээндїї
И - йкемдїї
К - кєўїл
дїї

Ыраазычылык
билдирїї.
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7

Бышыктоо
(3 мїн.)

Мугалим суроо
берет: Эмне їчїн
адамга ысым
коюлат, анын
мааниси
эмнеде? Азыркы
учурда кеўири
таралган адам
аттары кайсылар?
ж. б.

Окуучулар
жооп беришет.

НК 1 ПК 3
НК 3

8

Баалоо

Мугалим белги
алган окуучуларга кєўїл
бурат. Алардын
активдїїлїгї тууралуу окуучулардын оюн угат.

Окуучулар алган
белгилерин
кєтєрїшєт.

НК 2 ПК 3

9

Тапшырма

2-теманы жана
кошумча теманы окуп келїї.
Адам аттарынын
коюлуш тарыхын
жана маанисин
жазып келишет.

Берилген
тапшырма боюнча
суроолору
болсо беришет.

НК 1
НК 3

Топтордун
белгилерин
эсептеп
баалоо

Адам аттарынын тарыхтарынын їлгїсї:
1. Бексултан Жакиев тїзгєн Манас эпосунун кошмо вариантында балага ат коюу тємєнкїдєй айтылат:
Берсеўер эгер уруксат.
Мен коеюн атын деп,
Думана айтты бу кепти
– Пайгамбардын сїрєтї баш жагына «мен» келсин
Олуянын сїрєтї ортосунда «нун» келсин
Арыстандын боруму
Аягына «сен» келсин
«Аа» їчєєнї кошкондо аты болсун «Манас»! – деп
Алла Таала сактасын Алас, алас, алас – деп бата кылды
думана.
2. Ашым Жакыпбек улуунун «Теўири Манас» вариантында балага ат коюу.
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Ак Балта Бакдєєлєттїн колунан баланы алып «Теўир
жалга! Теўир колдо!» деп єзїнчє кїбїрєп, анын оў алаканын
ачты. Караса бармак алдындагы бєлтєктє «Манас» деген ат
жазылуу ак мєєр басылуу экен, жонун ачып караса кєк жал
болчудай каралжын кырка тїгї бар экен.
3. Б. Жакиев. «Санирабийга дегенди тїркєйї кыргыз тїк
билбей Каникейи болгон соў, атын алган Каныкей».
4. А. Жакыпбек уулу. «Теўир жалгап колго куш конгондо, атын Каныкей коёбуз. Хандын кызы болсо хандын жары
болмокчу...»
5. К. Жусупов «Чыйырды байбиче» Эми Саани бизге
келин болду уруксат бергиле, келинибизге єзїбїз ат коюп
алалы. Манастын ордосунда ханыша, хан эне даражасы бар
атын Каныкей дейли» деп айткан.
6. К. Жусупов тїзгєн «Манас» эпосунун кара сєз вариантында балага ат коюу. Жакып баласына жети кїн той берди. Той аяктаганда Жакып уруу башчыларын, жакындарын,
акылман аксакалдарын атайын алып калып, ар бирине тон
жаап, баланы оў этегине салып, байбичесин ээрчитип ортого
чыкты.
– Кагылайын агайын туугандарым! Теўирим берген уулума ат коюп бергиле, – деп тизелеп отуруп, ак тилегин сурады. Баладан чыккан нурга айбыккан журт ат таппай апкаарып отуруп калды. Ошондо ак єргєєгє жыртык жаргак
тон кийген, колуна куу таяк кармаган, белине оттук ташын
байлаган, бутуна чарыгын орогон аппак сакал дубана кирип
келди.
– Калайык деди ал, – Ырайым этсеўер нур баланын атын
мен коюп берейин.– Болсун! Кутуў оозуўда болсун, баланын
атын кой, абышка-деди эл.
– Айтыш меники, сєз Теўирдики, Баланын аты Манас
болсун! Улут атына жарашкан баатыр болсун! Ар балаадан
калас болсун, – деди кєзїндє оту бар олуязада календер колундагы асасын силкилдетип, – Манас, ок єтпєгєн тондуу
бол! Жебе жетпеген аттуу бол! Кызыкканга кыргын сал, белсенишкен жоо болсо, белин бїктєп єчїїдє ал! Кармашкан
адам оўбосун, катылган аман болбосун! Жалгыз башыў кєк
46

жалым, єзїўє тете кырк болсун! – деп батасын берди. Ошондо айтканыў келсин, Теўирим берсин! – деп кутман эл дуу
дей тїштї. Чыйырды байбиче баласына ат койгон кишиге
колундагы кымкап менен дилдени ырым кылып берейин
десе ак дубана кєздєн кайым болду, аны сыртта жїргєндєр
да кєрбєптїр.
№ 1-тиркеме

Адам ысымына тїзїлгєн кластерлер
Кластердин їлгїлєрї
Жумабек

Мал чарбасына
жараша

Жылкычы

Койчубек

Тєрєлгєн
күнүнє карата

Адамдын
ысмы

Жумагїл

Тєрєлгєн
жерине жараша

Жайлообек

Талас

• Тєрєлгєн кїнїнє карата: Жумабек, Жумагїл, Бейшенбек ж. б.
• Тєрєлгєн жерине жараша: Таласбек, Нарынбек ж. б.
• Мал чарбачылыгына байланыштуу: Койчубек, Жылкычы ж. б.
• Ислам динине байланыштуу: Мукамбет, Исламбек,
Амина ж. б.
• Совет дооруна байланыштуу: Советбек, Колхозбек ж. б.
• Чет элдик аттарга байланыштуу: Феликс, Эрнист, Клара ж. б.
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§ 14. Кулк-мїнєз
Сабактын тиби: Жаўы билимди єздєштїрїї
Сабактын методу: Салыштыруу. Т схемасы
Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, дептер, ручка ж. б.
Негизги компетенттїїлїктєр:
1. Маалыматтык;
2. Социалдык-коммуникативдик;
3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечїї.
Предметтик компетенттїїлїктєр:
1. Жарандык-укуктук;
2. Коомдук-саясий, экономикалык;
3. Социалдык-коммуникативдик.
Сабактын максаттары:
Билим берїїчїлїк

Адамдын кулк-мїнєзї жєнїндє тїшїнїк
алышат.

Єнїктїрїїчїлїк

Окуучулардын тапкычтык жєндємдєрї
єнїгєт

Тарбиялык

Жакшы жана начар мїнєздєрдї ажырата
алышат. Єз мїнєздєрїн калыптандырышат.

Сабактын жїрїшї:

№

1

Сабактын кадамдары
(убактысы)
Уюштуруу
Саламдашуу,
толуктоо
(2 мїн.)
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Мугалимдин
ишмердїїлїгї

Окуу куралдарын даярдоону
тапшырат.

Окуучулардын
ишмердїїлїгї

Окуу куралдарын
даярдашат.

Компетенттїїлїктєр
Негизги
НК
НК 3

Предметтик
ПК

Баалоо

Ыраазычылык
билдирїї.

2

3

4

5

Їй тапшырманы суроо

Сабактын максаттары менен
тааныштырат.
Їйгє берилген,
жазып келген
тапшырманы
сурайт.

Теманы
НК 2
айтып беНК 3
рет, жазып
келген адам
аттарынын
тарыхын
окуп берет.
Єзїнчє
барак болсо,
портфолиосуна салат.

Жаўы
тема
менен таанышуу
(5–7
мїн.)

Китептен
«Кулк-мїнєз»
деген теманы
окуп чыгууну
тапшырат.

Окуучулар
теманы
кєўїл коюп
окуп чыгышат.

НК 1
НК 2

ПК 3

Практикалык
иш

Мугалим доскага Т схемасын
чийип, тапшырманы аткаруунун жолун
тїшїндїрєт.

Окуучулар
дептерине
доскадагы
Т схемасын
чийишет.

НК 2
НК 3

ПК 3

Практикалык
ишти
жалпы
класста
иштєє

Мугалим балдардын ишине кєз салат,
жардамдашат,
суроолоруна
жооп берет.
Окуган теманы
пайдаланууну
сунуш кылат.

Окуучулар
адамдагы
жакшы
мїнєз менен жаман
мїнєздєрїн
салыштырып, Т
схемасына
жазып,
жооп беришет.

НК 2
НК 3

ПК 3

Интерактивдїї
оюндардын
бирєє менен
ойноо сунушталат.

Окуучулар
мугалимдин
айтканын
аткарышат.

НК 2

ПК 3

(5–8
мїн.)

6

Эс алуу
убагы

ПК 3

Белгилерди
берїї.

Ыраазычылык
билдирет.
Ыраазычылык
билдирїї.
Белгилерди
таратат.
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7

Бышыктоо

Мугалим суроо
берет:
- Кулк-мїнєз
деген эмне
экен?
- Адамдын
жакшы
мїнєздєрїн
айтып бергиле.

Жооп
беришет.

НК 2

ПК 3

8

Жыйынтыктоо

- Адам кантЖооп
кенде єз мїнєберишет.
зїн оўдой алат?
Мугалим дагы
кошумчалайт.

НК 2

ПК 3

9

Баалоо

Бардык белгилерди эсептеп
жана темага
жооп берїїсїнє жараша
бааланат.

10

Тапшырма

3-теманы окуу.
Єздєрїнїн
оў жана терс
мїнєздєрїн
жазып келїї.

Топтордун белгилерин
эсептеп
баалоо.

Окуучулар
баалоого
катышат.

НК 1
НК 3

§ 15. Маанай жана сезим
Сабактын тиби: Жаўы билимди єздєштїрїї
Сабактын методу: Єз алдынча иштєє. Венндин диаграммасы
Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, дептер, ручка ж. б.
Негизги компетенттїїлїктєр:
1. Маалыматтык
2. Социалдык-коммуникативдик
3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечїї
Предметтик компетенттїїлїктєр:
1. Жарандык-укуктук
2. Коомдук-саясий, экономикалык
3. Социалдык-коммуникативдик
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Сабактын максаттары:
Билим берїїчїлїк

Маанай жана сезим тууралуу билишет.
Маанай менен сезимдин тїрлєрїн жана
єзгєчєлїктєрї жєнїндє тїшїнїк
алышат.

Єнїктїрїїчїлїк

Окуучулардын баалоо, таанып-билїї, салыштыруу жєндємдєрїн єнїктїрїшєт.

Тарбиялык

Маанайын кєтєрїўкї алып жїрїїгє
їйрєнїшєт.
Адамдарга болгон жакшы сезимдерин калыптандырышат.

Сабактын жїрїшї:

№

Сабактын
кадамдары (убактысы)

Мугалимдин
ишмердїїлїгї

Окуучулардын ишмердїїлїгї

1

Уюштуруу Окуу куралдаСаламрын даярдатат.
дашуу,
толуктоо
(2 мїн.)

Окуу китеби, ручка,
дептерлерин
даярдашат.

2

Їй тапшырманы
суроо

Сабактын максаттары менен
тааныштырып,
їйгє берилген,
жазып келген
тапшырманы
айт.

Окуучулар
єтїлгєн теманы айтып,
жазып келген
єзїнєн жакшы, начар
мїнєздєрїн
окуп беришет.

Жаўы
тема
менен
таанышуу
(5 мїн.)

Маанай менен
сезим жана
алардын
єзгєчєлїгї
жєнїндє
айтып
берет.

Окуучулар
кєўїл коюп
активдїї
угуучулардан
болушат.

3

Компетенттїїлїктєр
Негизги
НК

Пред- Баалоо
меттик
ПК

НК 3

Ыраазычылык
билдирїї.

НК 3 ПК 2

НК 1 ПК 3
НК 2

Белгилерди
таратуу.

Ыраазычылык
билдирїї.
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4

Практика- Мугалим дос
лык иш
кага Венндин
диаграммасын
чийет (илет).

Окуучулар
НК 2
аны дептери- НК 3 ПК 3
не чийишет,
мїмкїн болсо, диаграмма
чийилген
барак таратса
болот.

Ыраазычылык
билдирїї.

5

Практикалык ишти
жалпы
класста
иштєє

Мугалим
диаграммага
маанай менен сезимди
салыштырып
жазууну тапшырат жана
балдарга багыт
берип турат.

Мугалимдин, о. э.
китептеги
маалыматтарды пайдаланып, экєєнє
салыштырып
жазышат. Суроолору болсо, мугалимге
берип, жооп
алышат. 1-єз
алдынча,
2-тїгєйї менен иштешет.
Кезектешип
жооп беришет.

НК 2
НК 1 ПК 3

Жооп
берген
окуу
чуларга белгилер
таратылат.

Темага байланыштуу «комплимент айтуу»
интерактивдїї
оюнун сунуштайт.

Окуучулар
бири-биринин
маанайын
кєтєрїї їчїн
комплимент
айтышат. М:
Асан бїгїн
сен сабакка жакшы
даярданып
келипсиў.
Рахмат, Акылай сенин
формаў жакшы жарашат
экен.

НК 2 ПК 3

(8–10
мїн.)

6
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Эс алуу
убагы

7

Практика- Мугалим окуулык иш
чуларга китептеги сїрєттєрдї
карап чыгып
кайсынысы
маанайга же
сезимге кирээрин жазгыла
жана анын
себебина йтып
бергиле дейт.

Окуучулар
сїрєттєрдї
мугалим айткандай
карап чыгып,
кайсынысы
маанайга
кайсынысы
сезимге кирээрин жана
эмне їчїн андай ойлоорун
тїшїндїрїп
беришет.

НК 3 ПК 3
НК 2

8

Бышыктоо

Окуучулардын
Суроолорго
НК 2 ПК 3
ой жїгїртїїсїн жооп берилет. НК 3
єнїктїргєн
жана теманын
негизги учурларын камтыган суроолор
берилет.
М: Адамдын
маанайы кайсы
учурда жакшырат же начарлайт? Мисал
келтирїї менен
жооп бергиле.

Белгилер
берилет.

9

Баалоо

Туура баалоого
аракеттенет.

Баалоого катышышат.

НК 2 ПК 3
НК 3 ПК 1

Белгилер
берилет.

10

Тапшырма

Окуучуларга
теманы окуп
келїї тапшырмасы берилет.

Окуучулар
тапшырманы
белгилешет.

НК 1 ПК 3
НК 3
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§ 16. Менин мекеним – Кыргызстан
Сабактын тиби: Жаўы билимди єздєштїрїї
Сабактын методу: Чакан топтордо иштєє
Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, дептер, ручка сї
рєттєр.
Негизги компетенттїїлїктєр:
а) маалыматтык;
б) социалдык-коммуникативдик;
в) єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечїї.
Предметтик компетенттїїлїктєр:
Жарандык-укуктук
Коомдук-саясий, экономикалык
Социалдык-коммуникативдик
Сабактын максаттары:
Билим берїїчїлїк

Окуучулар биздин Ата Мекенибиз Кыргызстан жана мекенчилдиктин мааниси
жєнїндє билишет.

Єнїктїрїїчїлїк

Кыргызстан тууралуу маалыматын
кеўейтишет. Таанып-билїї жєндємїн
єнїктїрїшєт.

Тарбиялык

Окуучулар єз мекенине, эл жерине сыймыктанышат. Мекенчилдик сезимдери
ойгонот.

Сабактын жїрїшї:

№
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Сабактын
кадамдары (убактысы)

Мугалимдин
ишмердїїлїгї

Окуучулардын ишмердїїлїгї

Компетенттїїлїктєр
Негизги
НК

Предметтик
ПК

Баалоо

1

Уюштуруу Мугалим
окуучуларга
Саламокуу куралдадашуу,
рын
толуктоо
даярдап,
(2 мїн.)
сабакка кєўїл
бурууларын
эскертет.

2

Їй тапшырмасын суроо
(8–10
мїн.)

3

Жаўы
тема
менен
таанышуу
(5 мїн.)

4

Практика- Доскага Кырлык иш
гызстандын
(5 мїн.)
7 облуска
бєлїнгєн
картасы
илинет.
Окуучуларды
їч партанын
окуучулары
биригип (6
окуучу)
7 топ
тїзїїсїн
эскертет.

Окуу китептерин, ручка,
дептерлерин
алып келген
сїрєттєрїн
даярдашат.

НК 2

Ыраазычылык
билдирїї.

Їйгє берилген Окуп келтапшырмала- ген темага
рын сурайт.
жооп берип,
жазгандарын
окуп берет.

НК 1 ПК 3

Белги
берїї.

Берилген
тапшырманы
аткаруу їчїн
«Кыргыз
Республикасы жана
мекенчилдик»
темасын окуп
чыгууну тапшырат.

Окуучулар
темаларды
кєўїл коюп,
окуп чыгышат.

НК 1 ПК 3

Мугалим
окуучуларга
рахмат
айтат.

Топтор 7 облуска жазылган карточкаларды алуу
менен облустарды бєлїп
алышат. Єз
топторунда ал облус
жєнїндє
алып келген
маалыматтарын: кооз
жерлерин,
сууларын,
шаарларын,
райондорун
ж.б даярдап
доскадагы
картага, єз
облустарына
илишет.

НК 3 ПК 2

Мугалим
алардын
эмгегине
рахмат
айтат.
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5

Презентациялар
бир топко
2 мїнєт

Берилген
убакыт
бїткєндє
ар бир топ
єз облустары
жєнїндє айтып берїїсїн
эскертет.

Ар бир топтон
бир же эки
окуучу чыгып
єздєрї даярдаган облустары жєнїндє
сїрєттєп
айтып берет.

6

Бышыктоо

Окуучуларга
Кыргызстан
жєнїндє CD
диск даярдайт.

Кыргызстандын жаратылышы
жєнїндє
CD диск
кєрїшєт.

7

Баалоо

8

Їйгє тапшырма

ПК1
ПК2
ПК3

Жооп
берген
окуу
чуларга белгилер
таратылат.

НК 1 ПК 1
НК 2 ПК 2

Сабак
учурунда
белгилерди
жыйнап баа
коёт.
Тапшырманы
тїшїндїрєт.
«Менин мекеним Кыргызстан» деген
темада эссе
жазып
келїїнї
тапшырат.

Окуучулар
тапшырманы
кїндєлїгїнє
белгилешет.

НК 1
НК 2

§ 17. Кесиптер дїйнєсї
Сабактын тиби: Жаўы билимди єздєштїрїї
Сабактын методу: Чакан топтордо иштєє. Кластер тїзїї
Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, дептер, ручка ж. б.
Негизги компетенттїїлїктєр:
1. Маалыматтык;
2. Социалдык-коммуникативдик;
3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечїї.
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Предметтик компетенттїїлїктєр:
1. Жарандык-укуктук
2. Коомдук-саясий, экономикалык
3. Социалдык-коммуникативдик
Сабактын максаттары:
Билим берїїчїлїк

Окуучулар кесип жана кесиптин тїрлєрї
тууралуу билишет. Келечекте кесип тандоонун жолдору жана єзгєчєлїктєрї менен
таанышат.

Єнїктїрїїчїлїк

Алган билимдерин кийин иш жїзїндє
колдоно алышат. Сынчыл ой жїгїртїїсїн
єнїктїрїшєт.

Тарбиялык

Бири-бирин сыйлоого, угууга, бири-бирине
жардамдашууга їйрєнїшєт.

Сабактын жїрїшї:

№

Сабактын кадамдары
(убактысы)

Мугалимдин
ишмердїїлїгї

Компетенттїїлїктєр
Окуучулардын
ишмердїїлїгї

Негизги НК

1

Уюштуруу

Мугалим
окуучуларга
окуу куСаламралдарын
дашуу,
даярдап, сатолуктоо бакка кєўїл
(2 мїн.) бурууларын
эскертет.

Окуу китептерин, ручка,
дептерлерин
даярдашат

НК 2

2

Їй
тапшырмасын
суроо
(8–10
мїн.)

Окуп келген
темага жооп
берип, жазгандарын окуп
берет.

НК 3

Їйгє берилген тапшырмаларын
сурайт.

Предметтик
ПК

Баалоо

Рахмат
айтып,
ыраазычылык
билдирет.
ПК 3

Белги
берїї.
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3

Жаўы
тема
менен
таанышуу
(5–7
мїн.)

Кийинки
тапшырманы
аткаруу їчїн
«Кесип деген
эмне жана
кандай кесиптер бар?»
деген кичи
темаларды
окуп чыгууну тапшырат.

Окуучулар те- НК 1
маларды кєўїл НК 2
коюп окуп
чыгышат.

ПК 3

4

Практикалык
иш
(5 мїн.)

Балдарга «Кесип
деген эмне?
Бул суроого
жооп берїї
їчїн атаэнеўердин
кайда эмгектенээрин айткыла» деп
кайрылат.
Мугалим
окуучуларга
кайрылып,
«дагы кандай
кесиптерди
билесиўер?»
деген суроону берет.

Окууулар
ата-энесинин
кайда иштээрин айтышат.
Алар
єздєрї
билген
жана
китептен окуган кесиптердин атын жазышат.

НК 2
НК 3

ПК 2
ПК 3

5

Практикалык
ишти
жалпы
класста
аткаруу

Доскага
кластердин
їлгїсїн
чийет. (№1тиркеме)
Окуучуларга
экиден парта
биригип (4
окуучу) чакан топторду тїзїїнї
тапшырат.

Єз топторунда аларды
пайдаланып
«Кесиптер
дїйнєсїндє»
деген кластер
тїзїшєт.

НК 2
НК 3

ПК 3
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Ыраазычылык
билдирїї.

6

Топтун
иши
менен
тааныштыруу

Топторго
аткарган иштери менен
классты тааныштыргыла
деп айтат.
Тааныштырган окуучуга
суроо берсе
болоорун
эскертет.

Ар бир топтон бирден
окуучу єкїл
катары тїзгєн
кластери
менен жалпы
окуучуларды
тааныштырат.
Окуучулардын
суроолоруна
жооп берет.

НК 1
НК 2

ПК 2
ПК 3

7

Эс алуу
убактысы

Окуучуларга «Ким
жаўылбайт»
оюнунун эрежеси менен
тааныштырат.
М: 1 – окуу
чу бир десе,
2 окуучу два,
3 – окуу
чу їч десе,
4 – окуучу
четыре деп
жооп берип,
оюн улана
берет.

Мугалимдин
айткан эрежелерин сактоо
менен оюнду
ойношот.

НК 2

ПК 3

8

Бышыктоо (5
мїн.)

Ар бир топтун ишине
багыт берип
турат.

Мурдагы эле
топтор биригип, суроо
тїзїп карточкага жазып,
доскадагы
суроолор дарагына илишет.
Ар бир топтон
бирден окуучу чыгып єз
суроолорун
окуп беришет.
Калган топтун
окуучулары
аларга жооп
беришет.

НК 2
НК 3

ПК 3

Тааныштырган
окуучуга
белгилерди
берїї.

Тїзгєн
суроолорго
жана
берилген
жоопторго
жараша
белгилер
берилет.
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9

Баалоо

Окуучулардын активдїїлїгїнє
кєўїл бурат.

Їйгє
тапшырма

«Мен келечекте ким
болом?»
деген дил
баян жазып
келесиўер.

Сабак
учурунда
алган
белгилерине
жараша баа
алышат.
Окуучулар
берилген
теманы жазып
келишет.

Калган темаларды дагы ушул усулдук иштелмелердин
їлгїсїндє иштеп чыгуу сунушталат.
§ 18. Кошумча сабактардын иштелмелери
Кыргызстан элдеринин каада-салттары бєлїмї
Тема: Кыргыз оюулары жана улуттук кийимдери
Єтїї мєєнєтї:
Колдонулган усул: Чакан топтордо тїгєйї менен иштєє,
блокторго бєлїштїрїї. Сабактын максаттары:
Билим берїїчїлїк: Окуучулар кєркєм кол єнєрчїлїктєн
ак калпак, ак элечек сыяктуу баш кийимдин тїрлєрїн жана
улуттук кийимдер, ж. б. устачылык єнєрлєрї жєнїндє кєр
гєн-билгендерин бышыкташат.
Тарбиялык: Кыргыз элинин чыгармачылык єнєрїн, ба
йыркы маданиятын, руханий дїйнєсїн, кєркєм ой жїгїр
тїїсїн таанып-билїї менен кєркємдїктї баалай билїїгє,
эстетикалык табитин єнїктїрїїгє тарбияланышат.
Єнїктїрїїчїлїк: Улуттук кийимдердин кооз жасалгаларынын єзгєчєлїктєрїн таанып-билїї, салыштыруу,
анализдєє ыкмаларын єнїктїрїшєт, сїйлєє маданиятын
єстїрїшєт.
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Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, сїрєттєр, улуттук
кийимдер, оюулар жєнїндє кєрсєтїї їчїн СD диск.
Сабактын жїрїшї:
Убакыт: 30–35 мїнєт.
Уюштуруу: Саламдашуу, толуктоо.
Єткєн сабакты кайталоо: Анын жаўы тема менен байла
нышы.
Окуучуларга «Эмне їчїн кыргыз оюуларын пайдаланабыз?» жана «Оюу тїшїрїлгєн кандай буюмдарды билеси
ўер?, «Кандай оюулардын тїрлєрїн билесиўер?» деген
суроолор берилет. Жооптор доскага жазылат. Мисалы: (болжолдуу жооптор)
• Кєркєм кол єнєрчїлїк атадан балага, энеден кызга
єтїп келген мурас.
• Оюулар менен таанышуу, їйрєнїї, єздєштїрїї, маанисин тїшїнїї.
• Кол єнєрчїлїк ийримдерине катышуу.
• Кыргыз элинин кєркєм чыгармачылык єнєрїн єнїк
тїрїї.
• Єзїбїздїн кєркєм дїйнєбїздї байытуу ж. б.
Мугалим дагы окуучулар менен бирдикте кошумчалайт.
Оюунун тїрлєрї: (Окуучулар дептерине жазышат).
1. Жаныбарлар дїйнєсїн чагылдырган. М: кочкор мїйїз,
сыўар мїйїз, текенин мїйїзї ж. б.
2. Єсїмдїктєр дїйнєсїн чагылдырган.
3. Жер-суу, табият, кубулуштарды чагылдырган.
4. Тиричилик буюмдарын, жана диний нерселерди ж. б.
чагылдырган. Ошондой эле мугалим оюулар булгары бетине,
жыгачка, кїмїш тактага ж. б. тїшїрїшєт деп кошумчалайт.
Мугалимдин сєзї: (балдарга окуп, айтып берет)
Кыргыз элинин єткєндєн калган бай мурастарынын
бири – анын улуттук кол єнєрчїлїгї болуп саналат. Атабабаларыбыздын эзелки кєчмєн турмушун, їй тиричилигин
кєркїнє чыгарган элдик уздар жана чеберлер, кийиз, булгаары жана жыгач, темир беттерине кыргыздын оймо-чиймелерин тїшїрїп, кооз буюмдарды жасап келишкен.
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Кыргыздын улуттук оймо-чиймелери турмуштун шартына жана жергебиздин аймактык єзгєчєлїгїнє жараша
єзгєрїп, єнїгїп келген. Мында оймочу, уз кыргыз аялдарынын салымы зор. Элдик уз, чеберлер кыргыздын улуттук
оймо-чиймелерин элдик кєркєм кол єнєрчїлїктїн бардык
тїрїндє кооздой турган каражат катары кеўири колдонулат.
Оймочу-уздар айлана чєйрєдєгї бардык жандуу нерселерди,
єсїмдїктєрдї, тиричилик буюмдарын, жер, суу жана табият
кубулуштарын уламыш, жомоктордогу каармандарды єз
кыялында кубултуп, кєркєм элестїї окуяларга айланткан.
2-кадам: Окуучулар тїгєйї менен кыргыз элинин улуттук кийимдерин айланта жазылган жандооч идеяларды улап
жооп жазуу менен блокторго бєлїштїрєт (8–10 мїн).
Мисалы: улуттук кийимдерден эркектин жана аялдын
баш кийимдерин, бут кийимдер ж. б. єз-єзїнчє бутактарга
бєлїп жазышат. (Блокторго бєлїштїрїї № 1 тиркеме ватманга чийилип, доскага илинет же чийилет).
3-кадам: Убакыт аяктаган кезде тїгєйлєрдїн бири аткарган тапшырмасын кезектешип окуп беришет (2–3 мїн)
убакытка жараша 3–5 окуучу окуп берсе болот. Калган
окуучулар єздєрїнїн аткарган иштерин толуктап жазышат.
Мїмкїнчїлїк болсо улуттук кийимдердин сїрєттєрї доскага
илинип же таркатылып берилип, окуучулар алар менен таанышып чыгат. CD кєрсєтїлєт.
4-кадам: Ушул эле тїгєйлєр кыргыз элинин улуттук кол
єнєрчїлїгїн дагы жогоруда аткаргандай блокторго бєлїш
тїрїп жазып чыгышат.
(№2 тиркеме ватманга чийилип, доскага илинет же чи
йилет)
Суроолор:
• Кєркєм кол єнєрчїлїктїн азыркы учурдагы жана келечектеги орду кандай?
• Оюунун тїрлєрї эмнелерди чагылдырат жана тїшїн
дїрєт?
• Кыргыз элинин турмушунда улуттук кийимдердин маа
ниси?
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• Жыгач устачылык жана темир устачылыктын мааниси
жана максатынын келечеги?
• Кєркєм кол єнєрчїлїктїн тїрлєрї?
• Їйїўєрдє жана кошунаўарда кол єнєрчїлїк менен иш
алып барган адамдар барбы, алар кайсы тїрї менен иштейт?
Баалоо: Рефлексиялык суроолор:
• Чакан топто иштєєдє (же тїгєйї менен) кандай кыйынчылыктар болду?
• Иш учурунда пикир келишпестиктер болдубу?
• Бул сабактан эмнеге їйрєндїўєр?
Їйгє тапшырма: Окуучулар оюулардын аттарын жазып,
сїрєтїн тартып келишет.
2 вариант
1-кадам: Окуучулар чакан топторго бєлїнїп, эркектердин
улуттук кийимдерин бир топто, аялдардын улуттук кийим
дерин экинчи топто жана эркектердин кол єнєрчїлїгїн жана
аялдардын кол єнєрчїлїгїн № 1 жана № 2 тиркемелер сыяк
туу блокторго бєлїштїрїп жазып чыгышат. Мїмкїн болсо
ватманга же баракка иштешет (8–10 мїн).
2-кадам: Убакыт аяктаганда ар бир топ єз иштерин дос
када презентациялап беришет (2–3 мїн).
• Боз їйдї жасоонун кандай єзгєчєлїктєрїн билесиўер?
• Азыркы учурда боз їйдє жашоонун кандай зарылчылыгы бар, боз їйдїн мааниси кандай?
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Улуттук кийимдерди
блокторго бєлїштїрїї

Ак калпак

Ак элечек

Эркек баш
кийимдер

Улуттук
кийимдер

Чечим кабыл
алууга
катыштым

Тери
иштетїї

Маалымат
бердим

Жууркан

Шырдак

Таш
чегичїїлїк

Їкї топу, кундуз тебетей
Аялдын
кийимдери

Улуттук кол єнєрчїлїк

Кєєкєр
жасалат

Кеп
такыя

Шєкїлє

Аялдын баш
кийимдери

Эркектин
кийимдер

№ 1 тиркеме
Окуучулар улантат

№ 2 тиркеме
Окуучулар улантат

Жер тєшєк

Кєлдєлєў

Ийне менен тигїї

Улуттук кол
єнєрчїлїк

Саймачылык

Жаздык кап
Темир уста
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Жыгач
усталар

Туш кийиз

Кийим

Бет аарчы

Мамлекет жана анын символдору аттуу темага
кошумча маалыматтар
Туу жєнїндє тїшїнїк
Алгачкы туулар Байыркы Египетте, Ассирияда, Байыркы Чыгышта, Индияда, Кытайда колдонулган. Бул жєнїндє
маалыматтар таштарга тїшїрїлгєн сїрєттєрдєн ж. б. тарыхый булактардан алынган.
Мурдагы туулар аскердик кошуундардын белгиси катары
пайдаланылган. Ал белгилер материалга тїшїрїлїп, узун,
жумуру таякка туурасынан кагылган жыгачка бекитилген.
Мисалы, ал материал ар тїрдїї фигуралар, ленталар менен кооздолгон. Туулар аскер башчысына согуш мезгилинде кошуунду башкарууга, єз аскерлерин ажыратып билїїгє
жардам берген.
Ошондой эле байыркы Римде да туура жыгачка кагылып, узун таякка бекитилген тїстї материалдар туу катары
колдонулган. Мындай тууларды римдиктер «Вексилюм» деп
аташкан. Бул кийин туу жєнїндє илимдин аталышына себепчи болгон.
Вексиллогия – бул азыркы тарых илиминде туу жана желектерди окуп-їйрєнїїтї илимдин бир бєлїгї. Ал байыркы
Римдин «Вексилюм» деген сєзїнєн алынып, туу деген сєздї
тїшїндїргєн.
Кыргыздардын алгачкы туулары
Тарыхый маалыматтарда тїрктєр жана кыргыздар аттын куйрук кылын їзїп, шыргыйга же найзага бекитип туу
жасагандыгы кєп айтылат. Россиянын социалдык илимдер
академиясынын академиги В. Я. Бутанаев байыркы Алтай,
Енисей боюнда жашаган кыргыздарда ар бир аскер бєлїктїн
согуштук желектери болуп, ал уруўгу деп аталаарын белгилеген. (Уруўгуджу – желек кєтєргєн адам). Алардын башчыларын «эр» деп, жансакчыларын «бєрї» деп аташкан.
Ошентип, туу кыргыздар їчїн согуш мезгилинде уруулардын согуштук духун сактай турган ыйык белги болгон.
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Туу кызыл тїстє болуп, тынчтык мезгилде Ажонун ордосунда сайылып турган. Байыркы кыргыз желектеринде тотемдик жаныбарлардын сїрєттєрї тїшїрїлгєнї кытай булактарында белгиленген.
Тотем термини Тїндїк Америкадан келип чыккан, индейлердин «ототем» сєзїнєн алынып, «анын уруусу» деген
маанини тїшїндїргєн. Уруулар єзїлєрїнїн келип чыгышын
кандайдыр бир жаныбар же єсїмдїктєр менен байланыштыруусу «тотемизм» деп аталат.
XIX кылымдын аягында Саяк уруусунун Курманкожо
уругунун башкаруучусу Медет датканын туусуна 100 жыл
толгон. Ал туу ошол мезгилде сакталып калган кыргыз элинин эски тууларынан болгон.
Туунун жалпы узундугу 1 м 46 см, алгачкы узундугу
1,50 м болсо керек. Туурасы 1 м 1 см жээгиндеги кыйуусунун
жазылыгы 3,5 см болгон.
«Манас» эпосунда туу жєнїндє
кандай маалыматтар айтылган?
Туу – асаба, байрак, желек: булар мамлекеттин, аскер
бєлїгїнїн жана башкалардын символу болуп эсептелет.
Эпосто ар бир аскер бєлїгї тактап айтканда, ондук, жїздїк,
миўдиктердин єз єзїнчє желеги болуп, бардыгы бир тууга
бириккен. Алар ар кандай кездемеден жасалып, ичке узун
таякка бекитилет.
Туу бийик жерге илинип, аскерлерди чогултуу белгисин
билдирген. Жоого аттанганда туу алып жїргєнгє эр жїрєк,
ишеничтїї жоокер дайындалган. Ал салгылашуу учурунда
кошуунга дем, кїч берїї їчїн тууну кєрїнє дєўсєє жерге
кармап турган. Мисалы, эпосто: «Ушу турган Кутубий Туу
тїбїндє турарыў» (С. К. 1. 106). «Туу тїбїндє кєп колдун»
(С. К. 1. 136) деп жазылган. Туунун душмандын колуна
тїшкєнї же жыгылганы жеўилгенге барабар. Ошондуктан
Туу ар дайым ыйык сакталган. Бул тууралуу «Туу тїбїндє
турушуп, Туубуз качпай турат деп, Кубат кылып урушуп»
(С. О., 2. 144). «Туу жыгылды, кан єлдї. Тутушкандын
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баарысы туш-тушка качып жєнєштї» (С. О. 2. 89) деп айтылат. Тынчтык мезгилде да кєп эл чогулган жыйын тойтамашаларда ар бир уруу, эл єз тууларынын айланасында
топтолушкан. Эпосто ар бир элдин, этностун єз туусу болгону
айтылат жана ал муундан муунга єтїп келген.
Мисалы:
Бай Жакыптын кызыл туу,
Байкаганга сєзї бу.
Кыргыздын кыйла тобунан,
Алыс жерден калган туу.
Башкы атасы Бабыркан,
Андан калган ушул туу (С. О. 2. 28).
«Ногойдон калган кызыл туу оболотуп таштады»
(С. О. 1. 79).
Эпосто Туу жєнїндє дагы тємєнкїдєй саптар кездешет.
Ак асаба, кызыл туу,
Айгайлаган ызы-чуу.
Кєк асаба, кызыл туу,
Кєк жаўырган улуу чуу (С. О. 2. 31).
«Торала желек туу алып» (С. К. 1. 129).
Кызыл байрак туу менен
Кыйгылаган чуу менен
Кытайдын зору эр Коўур (С. О. 3. 104).
Эл намысына жарап, элдин камын ойлогон эр азаматтар
да тууга теўештирилген. Анын Манастын єзїнє карата айтылган тємєнкї саптардан баамдасак болот: «Бурутка бїткєн
туу экен» (С. К. 1. 137). «Тукумдан бирєє чыгат деп, Сени
туу кылып жїргємїн» (С. К. 1. 114). Манас энциклопедиясы.
II. 298-бет.
Дата менен окуяны дал келтиргиле
Кошумча материалдарды колдонуп, документтердин аталышы менен алар кабыл алынган жылдарды дал келтиргиле. Адамзат тарыхындагы бул укуктардын бекемделишинин
ырааттуулугун тїшїндїрїп бергиле.
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№

Жыл

№

1

1984

Адамдын жана жарандын укуктарынын
декларациясы (Франция)

2

1948

Укуктар жєнїндє билль (АКШ)

3

1979

Экономикалык, социалдык жана маданий
укуктар жєнїндє эл аралык пакт.

4

1966

Адамдын жана жарандын укуктарынын жана милдеттеринин декларациясы
(Франция).

5

1989

Жарандык жана саясый укуктар жєнїндє
эл аралык пакт.

6

1795

7

1791

8

1965

9

1966

Кыйноо ж. б. таш боор, адамгерчиликсиз же кордоп басынткан жазалардын
тїрлєрїнє каршы конвенция.

10

1789

Расалык дискриминациянын бардык
тїрлєрїн жоюу жєнїндєгї конвенция.

11

1215

Аялдарга карата дискриминациянын бардык формаларын жоюу жєнїндє конвенция.

2

Окуя

Адам укуктарынын жалпы декларациясы.
Баланын укуктары жєнїндє конвенция.

11

Эркиндиктердин улуу хартиясы (Англия).

Жооптор:
1–9, 2–6, 3–11, 4–5, 5–7, 6–4, 7–2, 8–10, 9–3, 10–1, 11–8.
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Берилген таблицага Адам укуктарынын жалпы декларациясы жана Балдар укуктарынын конвенциясынын беренелерин маанилїїлїгїнє жараша жазып чыгышат
Таблицанын їлгїсї
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

§ 19. Адам укуктарынын жалпы Декларациясы
1-статья: Теўдик укугу.
2-статья: Дискриминациядан эркин болуу.
3-статья: Ар бир адам жашоого, эркиндикке жана жеке
кол тийбестикке укуктуу.
4-статья: Кулчулуктан эркин болуу.
5-статья: Кыйноодон жана ар-намысты басмырлоочу мамиледен эркин болуу.
6-статья: Укук субъектиси катары таанылуу укугу.
7-статья: Мыйзам алдындагы теўдик укугу.
8-статья: Компетенттїї соттор аркылуу укуктарын
эффективдїї тїрдє калыбына келтирїї укугу.
9-статья: Эч ким ээнбаштык менен камакка алынууга,
кармалууга же куугунтукталууга тийиш эмес.
10-статья: Ачык жана адилет сотто териштирїї укугу.
11-статья: Мыйзамдуу тартипте белгиленгенге чейин
кїнєєсїз деп эсептелїї укугу.
12-статья: Эч ким анын жеке жана їй-бїлєлїк турмушуна ээнбаштык менен кийлигишїїгє, анын турак-жайына,
жана кат-кабарларынын купуялыгына же анын абийирине
жана беделине ээнбаштык менен кол салууга кабылууга тийиш эмес.
13-статья: Ар бир адам ар кандай єлкєдєн, анын ичинде єз єлкєсїнєн чыгып кетїїгє жана єз єлкєсїнє кайтып
кетїїгє укуктуу.
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14-статья: Ар бир адам куугунтуктоодон башка єлкє
лєрдєн башпаанектен пайдаланууга укуктуу.
15-статья: Жарандуулукка ээ болуу жана аны єзгєртїї
укугу.
16-статья: Никеге туруу жана їй-бїлє кїтїї укугу.
17-статья: Мїлккє ээлик кылуу укугу.
18-статья: Ой-жїгїртїї, адеп-ахлак жана маалымат
алуу укугу.
19-статья: Эркин ой-пикирде болуу жана маалымат алуу
укугу.
20-статья: Тынч жыйындарга жана ассоциацияларга катышууу кугу.
21-статья: Єз єлкєсїн башкарууга жана эркин шайлоого
катышуу укугу.
22-статья: Социалдык камсыздануу укугу.
23-статья: Эмгектенїї, ишти эркин тандап алуу, кесиптик биримдиктерге кирїї укугу.
24-статья: Бош убакытка жана эс алууга укуктуулук.
25-статья: Татыктуу турмуш деўгээлине укуктуулук.
26-статья: Билим алуу укугу.
27-статья: Коомдун маданий турмушуна атышуу укугу.
28-статья: Ар бир адам ушул декларацияда баяндалган
укуктары менен эркиндиктери толук ишке ашырыла турган
социалдык жана эл аралык тартипке укуктуу.
29-статья: Адам инсаны коомдо гана эркин жана толук
єсїп-єнїгїшї мїмкїн, андыктан ар бир адамдын коом алдына милдеттери бар.
30-статья: Жогоруда баяндалган укуктар менен эркиндиктерди жїзєгє ашырууда мамлекеттин же айрым адамдардын кийлигишїїсїнєн эркин болуу.
Адам укуктарын єзїнїн маанисине жана максатына ыла
йык тємєнкїдєй типтерге бєлїїгє болот:
Атуулдук, саясий, социалдык, экономикалык жана маданий укуктар. Бул классификация Адам укуктары боюнча Эл
аралык Биллде кабыл алынган.
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Эл аралык Билл їч документтен турат:
1. Адам укуктарынын жалпы декларациясы. 1948-жылы
10-декабрда БУУ тарабынан кабыл алынган.
2. Жарандык жана саясий укуктар жєнїндєгї Эл аралык
пакт.
1966-жылы 16-декабрда кабыл алынган.
3. Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар
жєнїндєгї эл аралык пакт. БУУ тарабынан 1966-жылы кабыл алынып, 1976-жылы кїчїнє кирген.
Бул адам укуктарын типтерге бєлїштїргїлє.
• жашоо укугу;
• жеке єзїнє жана эркиндигине кол тийбестик укугу;
• жарандуулукка ээ болуу укугу;
• турак-жайга кол тийбестик укугу;
• ары-бери эркин жїрїї жана жашаган жерди тандоо
укугу;
• жеке турмушка кол тийбестик укугу;
• эркин ой жїгїртїї жана сєз укугу:
• маалыматтарды издєє, алуу, жиберїї, таркатуу укугу;
• ысым алуу жана индивидуалдуулук укугу;
• жашыруун кат алышуу, телефон менен сїйлєшїї укугу;
• инсандын ар-намысын мамлекеттик коргоо укуктары
кирет.
• сєз жана басма сєз эркиндик укугу;
• ар бир адам єздєрї шайланган укуктары аркылуу мамлекетти башкаруу укугу (шайлоо укугу);
• тынч жыйын укугу;
• биригїї укугу (саясий партияларга, мамлекеттик эмес
уюмдарга, жаштардын, аялдардын уюмуна);
• эмгектенїї жана эс алуу укугу;
• жеке менчик укугу;
• иш таштоо укугу;
• ишмердїїлїк укугу;
• жумушсуздуктан коргонуу укугу;
• ден соолугун коргоо укугу;
• социалдык камсыздандыруу укугу;
• эс алуу укуктары кирет.
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• маданий байлыктарга кирїї укугу;
• коомчулуктун маданий турмушуна катышуу укугу
(адабий-кєркєм, илимий чыгармачылык);
• чыгармачылык укугу.
§ 20. Балдардын укуктары жєнїндє Конвенция
1-статья: Эгерде сен 18 жашка чыга элек болсоў, анда
сен єспїрїм болуп эсептелесиў.
2-статья: Сен дискриминациядан сактанууга укугуў бар.
Бардык балдар бирдей укукка ээ.
3-статья: Сен чоў кишилер тарабынан корголууга жана
алардын камкордугун кєрїїгє укуктуусуў.
4-статья: Сенин укуктарыў сакталышы керек.
5-статья: Єзїўдїн зээндїїлїгїўдї єстїрїїгє укуктуусуў.
6-статья: Сен жашоого жана ден-соолукта єнїгїїгє
укугуў бар.
7-статья: Сен ысым алууга жана жарандуулукка укугуў
бар.
8-статья: Сен єзїўдїн индивидуалдуулугуўду сактоого
укугуў бар.
9-статья: Эгерде ата-энеў ажырашып кеткен болсо, сен
алардын кимиси менен жашагыў келээри эске алынышы керек. Сен экєє менен теў катташууга укуктуусуў.
10-статья: Ата-энеў кайсы гана єлкєдє болбосун, сен
алар менен жашоого укуктуусуў.
11-статья: Сени алып качууга эч кимдин укугу жок.
12-статья: Сен ой-пикириўдин эркин болушуна укук
туусуў.
13-статья: Сен маалымат алууга жана аны берїїгє укук
туусуў.
14-статья: Сен ойлоруўдун жана диниўдин эркин болушуна укуктуусуў.
15-статья: Сен тынч чогулуштардын эркиндигине укук
туусуў.
16-статья: Сен жекече єз алдынча жашоого укуктуусуў.
17-статья: Сен маалыматтарга кирїїгє укуктуусуў, чоў
кишилер аны силер тїшїнгїдєй кылып бериши керек.
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18-статья: Ата-энеў сенин тарбия алышыўа жана
єсїшїўє жооптуу.
19-статья: Сен зордуктоодон жана жаман мамиле кылуудан коргонууга укугуў бар.
20-статья: Эгерде сенин ата-энеў жок болсо, анда сен
мамлекет тарабынан єзгєчє корголууга укуктуусуў.
21-статья: Сен уул же кыз болуп асырап алынууга укук
туусуў.
22-статья: Качып келген (беженец) балдар їчїн укуктар.
23-статья: Майып балдар їчїн укуктар. Алар єзгєчє
жардамга жана корголууга укуктуу.
24-статья: Сен эў жакшы медициналык кароого укук
туусуў.
25-статья: Сен багууну жана тарбиялоону карап чыгууга
жана аны баалоого укуктуусуў.
26-статья: Сен социалдык жактан камсыз болууга укук
туусуў.
27-статья: Сенин татыктуу жашоого укугуў бар.
28-статья: Сен билим алууга укуктуусуў. Башталгыч
билимдериў бекер болушу керек.
29-статья: Билим алуу сенин зээндїїлїгїўдїн єсїшїнє,
талантыўдын єркїндєшїнє, укуктарды, ата-энеўди сыйлоого, бизди курчап турган жаратылышты коргоону їйрєтїїгє
жардам бериши керек.
30-статья: Азчылык балдар їчїн укуктар. Кандай гана
єлкє болбосун, сен єзїўдїн маданиятыўды, диниўди тутуп,
єз эне тилиўди колдонууга укуктуусуў.
31-статья: Сен эс алууга, ойноого жана чыгармачыл иштер менен иштєєгє укуктуусуў.
32-статья: Сен эксплуатациядан коргонууга укуктуусуў.
Єзїўдїн ден-соолугуўа зыян келтирип, окууўа тоскоол болгон жумуштарды аткарбашыў керек.
33-статья: Сен наркотикалык заттардан коргонууга
укуктуусуў.
34-статья: Сен сексуалдык кыйноолордон коргонууга
укуктуусуў.
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35-статья: Чоў кишилер балдарды уурдап кетїїлєрдєн
жана алар менен соода ишин жїргїзїїдєн сакташы керек.
36-статья: Сен эксплуатациянын бардык тїрлєрїнєн
корголууга укуктуусуў.
37-статья: Сен кыйноолордон жана мыйзамсыз тїрдєн
камалуудан коргонууга, ошондой эле єзїўдїн укуктарыў
жєнїндє маалымат алууга укугуў бар.
38-статья: Согуш чыкса же куралдуу конфликттер болсо, анда сен алардан корголууга укуктуусуў.
39-статья: Эгерде сен кыйноолордун, жаман мамиле жасоонун, согуштун, кемсинтїїнїн зордук-зомбулугуна учурап
калсаў, реабилитация жолу менен кайра кадимки жашоого
кайтуу жардамын кєрїїгє укуктуусуў.
40-статья: Балдар жана укук коргоо органдары. Эч ким
сени адилетсиздик тїрдє мыйзамды бузду деп жалаа жаппашы керек. Сенин кїнєєў мыйзам тарабынан далилденмейинче, кїнєєсїз болуп эсептелинесиў.
Эмне себептен сени кїнєєлєп жатканын билїїгє жана
укуктук жардам алып коргонууга укуктуусуў.
Эч ким сени кїбє катары тїшїндїрмє берїїгє мажбурлабашы керек. Эгер сен мыйзамды бузган болсоў, анда аны
оўдоого сага жардам бериши керек.
41-статья: Сен эў жакшы коргонууга укуктуусуў.
42-статья: Сен єзїўдїн укуктарыўды билїїгє укугуў
бар. Чоў кишилер да аларды билиши керек.
43–54-статьялар: Мамлекет менен чоўдор сенин укугу
ўдун сакталуусун кантип камсыз кылышат? Мамлекет єзїнїн
єлкєсїндє балдар укугу кандайча сакталып жаткандыгын
ООНдун ичинде атайы тїзїлгєн комитетке доклад беришет.
Єзїўдїн укугуўду сактоону їйрєн, бирок башкалардыкы
да бар экендигин унутпа!
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§ 21. Адам укуктары боюнча эл аралык документтер
Алардын негизгилери тємєндєгї таблицада келтирилди:
Датасы

Документ

Тїшїндїрмє

10-декабрь
1948-ж.

Адам укуктарынын
жалпы декларациясы

КР кол койгон

1951-ж.
28-июль

Качкындар статусу
жєнїндє конвенция

КР 1996-ж.6-июлда
ратификациялаган

1959-ж.
20-ноябрь

Бала укуктарынын декларациясы

КР кол койгон

1965-ж.
21-декабрь

Расалык дискрминациянын бардык формаларын жоюу жєнїндє
конвенция

КР 1996-ж. 26-июлда ратификациялаган

1966-ж.
16-декабрь

Жарандык жана саясий
укуктар жєнїндє эл
аралык пакт

КР 1994-ж. 12-январда ратификациялаган

1966-ж.
16-декабрь

Жарандык жана саясий
укуктар жєнїндє эл
аралык пактыга карата
факультативдїї протокол

КР 1994-ж. 12-январда ратификациялаган

1966-ж.
16-декабрь

Качкындар статусуна
тиешелїї протокол

КР 1996-ж. 6-июлда
ратификациялаган

1979-ж.
18-декабрь

Аялдарды дискриминациялоонун бардык формаларын жоюу жєнїндє
конвенция

КР 1997-ж. 10-февралда ратификациялаган

1984-ж.
10-декабрь

Кыйноо ж. б. таш
боор, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты
кемсинтїїчї мамилелердин жана жазалардын тїрлєрїнє каршы
конвенция

КР 1996- ж.
26-июлда ратификациялаган
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1989-ж.
20-ноябрь

Бала укуктары жєнїндє
конвенция

1989-ж.
15-декабрь

Жарандык жана саясий
укуктар жєнїндє эл
аралык пактыга кошумча, єлїм жазасына тыюу
салууга багытталган
экинчи факультативдїї
протокол

1995-ж.

КМШнын адам укуктары жана негизги эркиндиктери жєнїндє конвенциясы

КР кол койгон

1995-ж.

КМШнын башчыларынын адам укуктары
жана негизги эркиндиктери жаатында Эл
аралык милдеттемелер
тууралуу декларациясы

КР кол койгон
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КР 1994-ж. 12-июлда ратификациялаган

ТЕСТТЕР
Фамилиясы, аты ___________________________________
класс___________________________
1. Балдар їчїн єзгєчє кандай мыйзам бар?
а) Декларация		
г) Конституция
б) Конвенция		
д) билбейм
в) китеп			
е) єзїўдїн вариантыў_______
2. Укукту ким берет?
а) мамлекет		
б) президент		
в) ата-эне			

г) мугалим
д) эч ким
е) єзїўдїн вариантыў_______

3. Адам канча жашка чейин єспїрїм болуп саналат?
а) 7 жашка чейин		
г) 21 жашка чейин
б) 16 жашка чейин		
д) ємїр бою
в) 18 жашка чейин		
е) єзїўдїн вариантыў_______
4. Канча жашка чейин иштегенге болбойт?
а) 7 жашка чейин		
г) 22 жашка чейин
б) 14 жашка чейин		
д) эч качан
в) 16 жашка чейин		
е) єзїўдїн вариантыў________
5. Мамлекет кабыл алган жана аткарууга милдеттїї эрежелер менен принциптердин жыйнагы:
а) тартип			
г) мыйзам
б) декларация		
д) милдеттеме
в) инструкция		
е) єзїўдїн вариантыў______
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