
Т.Са,гыllI,анов атындаI,ы ЛЪ б9 окуу-,l,а рбия KOM tlJIeKc -l,и M lla.}иttc l>l l l Ll ll
lIрс/{ме,гтик мугалимдин жумуlIIчу проI,раммасLl ж()IIYllit() lкtlбtlсл,

1.Жалпы жобо

1.1.Ушул жобо Т.Сатылганов атындагы окуу - тарбия комплекс - гимназиясынын

мугалиминин предметтик жумУшчу программасын иштеп .tыГ}'}'тартttбtlll lllI],Ilil,()()tl\

жана бекит\ryчy нормативдик документ болуп санаJIат.

1.2.Ушул rкобо КРнын Билим бер\,y мыйзамына . Билим беруу мекемелери }ltotl\ lI.:[()t \

типтyy хtобосуна . мектептин Уставына ылайык иIItтелип чыкты.

1.З. Ушул жобо окуу программаларды иштеп чыгуу тартибин жанабекитyyн\l

белгилейт. Бул документтердин мазмунуна жана жасалга-паныtuы на KoK)jIv(Iv

талаптарды аныктайт.

1..l. Проlраммабул-билимберуумекемесинин окуупJtанына Lljlaйbtк laliliopc()l\,.lI()ll

предме,гтердин мазмунун зарылдыгына карата кою-цган талаптарын аныкltll itll )liillli.t

туура окутуунун негизинде иштелтип чьккан ,бирок окуу программасындагы

окутуунун уюштуручулук формасын колдонууга, сааттардын коJIомyн. ирээlин. ()к\ \,

темалары ырааттуу болушу yчyн мазмунуна озгорт\ry жана кошумt{а киргиз\ry \{ellell

программанын максатын жана милдетин эске алып. ошол пре,цме,гти ()KYI,\,\,IlY I.1 lIltic

аIпыруу жолдорун KopcoT\y менен тyзyлгон расмиIi мамлекеттик документ.

1.5. Программа белгилlry окуу предмети боюн.-Iа мугалI{м тарабынан иштелип (лыI-IIIп l

жылга окутууга ылайыкташтырылып тyзyлот.

1.6. Ушул жобо педагогикаJIык кецеште каралып атайын I]еtlим кабыл аjIынгаlt.;liltt tiиiiltrI

мектептин директору бекитет,

2. fIрограмманын тyзyлyшy (cTpyKTypacr,t) жана мазмyну

2.1.Программа томонку функцияJlарды аткарышы керек :

r максаттуулук - коюлган максаттар программанын бардык негизги

ком поненттерин аныктайт;

формасын корсотот }кана ошол программа жоItyндогy ойду тузот.

ролу жана маанисинин ылайык келиши .



О*уу программасынын с.rруктурасы,томонкyлордон тyрат:

l. окуУ предметин уйронуl,нун максаты. ба-lrдардьlн би;имиtзе K()K)]l\ \ 1l\

талаптар, сунуш кылынган окутуунун формалары iкalta мс ltlд.lор_\ :

2. Окуу материilлынын тематикалык мазмуну;
3. Предмет ичиндеги айрым темаларды уйротууго белунгон убакыr,;4. Предметтер аралык байланышты камсыз кылуу боюнча корсотмолор.
_5. Окуу куралдарынын каражаттарынын тизмеси:
6. Сунуш кылынган адабияттар.

о Мамлекеттик билим берууло" мамлекет"Гик бtллим бер\,\' cTaI I.,lap l t,Il Iil t,t_ tltiit,rtt
программалар эки типте болушу MyMKyH

/ Кошумча ж€цIпы билим берууло ЖУМУlIlЧJ- пр()грамма
(ылайыкташт},lры_,Iгi-lll . rltlдtt(;l,tKatt}iя,ililttIillI. itltI()l]_(\lt. )liclIc})tl\|cllIil.i.i1,Ii\
ж.б )

r ТuПmУУ ОКУУ ПРОzРОММа, мамлекеттик билим стандар,г},IныFI Ta_llatI-tll|,l;,1111,1,,

негизинде иштелиП !lыгат. БилиМ берyY )iaнa илиМ Мt.lнис,t,р_:lиl tl tltllilбt,trtlrlt
бекитилип барлык мектептерге сунуш кыJlынат,

r Жуtпушчу окуу проZрамtиа конкретт\т шарттарга ылайык pcaJlil).),
ОКУТУУНУ ЖYЗОГо ашыруу yчyн мугалимдердин озy тарабынаlt тyзyJоl.
мында мамлекеттик би,цим стандарттары менен бир,ll.rктс itiibltttttt,tti
ОЗГОLIФЛYКТОРГО баЙЛаНЫtПТУ}' темалар. мектептин би,тlлм бер\,t, l(()IlIle IIIl1.1rlc1,I.

мугалимдиН дидактика-lыК концепциясы. oкyy,lyJlap_lt lli O,]I t)tI(),l\ к I()ll\ .

маzI],IыматТык, техникалык карах(аттар мYN,IкYнчYлYгY эске а. I ыtlа l .

о Программалардынклассификациясы:

проLlесси боюнча

ГjИ:tИМ бaРYУ ЖаНа ИЛИМ N,II.1нистриjlиги беки,гкен lriIIl\,\ tlp()l lla\l\lit_litl).,t1,1i]
негизинде педагог озгортyп киргизген программалардын децгээли:

о Ылайыкташтырылган толугу менен аJIганда 15-25% педагог тарабынzltl
озгортyлгон типтyy же белок программалар.

' МОДИфИКаЦИЯЛаНГаН - Мектептин жагдайьпл эске алуу менен толуг\, \tclicll
алганда 70О/о педагог тарабЫнан озгоРтYлгоН типтYY rKe белок llp()I,nitN,I\1l1 ,1ill),

OKy,ryyHl,H жана белОк ишмерДиктиН мазN{унунУн. педагогикаJIык иllll\,1ep,,.t1,1 lil 11 ll
жана ыктардын бир болугунyн озгорyyсy.

о Эксперименталдык - "автордyкr' стац/сту талашкан программаrrар. (2 ;tcbt_lt)_

Авторлук программа - жеке кесиптик ишмердик,гин tlегизиндс t,lJ]ll\I_tllIl )lillliil
ПРаКТИКаНЫН аКЫРКЫ жетишкендигин жана изилдоолордY эске алVч менен бl4,]ltl,r,t
же тарбия жагында аналогу яtок. я(е окшош программаларда OKvT\,_\Hvlt t|ltlprllrt,t,t.
мазмуну, rкыйынтыгы боюн,lа жацы нерсени сYнуштаган бr.rр )Itc бlrр lICllc
ПеДаГОГДОР ИШТеП т{ыккаL{ програ\,Iма,пар: \4ам.пеке,г1,I{к Cltr.,ltt,rt бс111 i
стандарттарынын негизинде l-\,зYJlот. Бирок aнi(a г\,,]Y\ILIYl{\1н )I(eKc Ii(),] littpitIIlLIllil
ылайык окуу материалдарынын тYзYлyш логикасы бир топ бетоIt.tо бeplr-пtttttt.t
мYмкYн. АвтордуК жеке коЗ караШ айрьШ теориялар,цы. K,lr.]r_trtIlIil}],[1,1.
процесстерди, фактыларды чечмелоодо байкалышы мyмкyн. Мындай ок\ \
программалаР а-rI илиl\4 тармагындагЫ адистер. методисl]ер rapaбt,tttltli
рецеLtзияЛангандаН кийиН гана N4ектептиН tlедагогикiLlык l(cl(etllII iiti)ll\l1,1l1...i
бекитилет.



\

Прtlграмма-царды тyз\,yдо гоN4()Il,{t)г\,rtoр )ске at]I1,1II1,1ltIt,I licpcк:
г билим берyy тyз\.л\,шyrlуIl коttt{еllц1lясы;
r билим бер\ry мекемесинин (мектептин) багыты;
р мамлекеттик социirлдык - саясий кыр;iаалдарды.

Окуу программасын тyзyy жана колдонуу боюнча мчгалимлерге сyнуlll.гilр.
Азыркы кYндогy мааJ,Iыматтык коомдогу, интеграция,lанIан би.;tиtчt Cte1l1 1,,ro

мугалимдер коптогон маселелерге Дуушар болушУ мYмкYII. ОrпоllдrкIillt (),] lllIIll1l
заманбап уюштуруу YчYн окуу программасынын томонкYдой бtl_гtilсо,1.1r,l \,II\(,\
берилет.

окуу программасы _ педагогдун стандартта коюлган талаптарга )t{ooll
беРУУЛе, бИЛИМ беР\ry процессинде алдыга коюлган максаттарга жетиIJl\,\//lg }Kaltil
уюштуруУда, анык бир класстыII окут)'.YнуН мазм\lI),Il. фсlрrlасыrt ;Itatlil rIcI().t\ II

аныктаган индивидуirлдуу каражаты.
О*уу программасынын тyзyлyшy'r l. Окуу программасынын тит\лдyк барагынilа:

- билим берlryчу мекеменин толук ата,цышы;
- окуу программасьlн бекиткен жана N{акулдашылган l.риtР.
- окуу предметинин атаJIышы;
- программага арнаr.Iган класстын корсотyлyшy:
- сааттардын коломy. децгээли (базалык, профилдик):
- тlзцлry мугалимдин толук аты-жонy;
- шаардын, райондун аттары;
- х(азылган жылы толук корсотyлyшy талап кылынат.

ТушундуРмо катта кVрстун актуалдуV-цчгу жана озгочолYгY" программаI,{ын
мазмунунун жалпы м\,нФздомосY. окутчунун макса,l,ы. N,Iилдег1,I )Kzl}lil
методу, билимдИ диагtlоздОо жана контроJдОонlн tPopПIllcll.ilк\\,tl_\_litp.Ii,il,
жаш озгочолyгy жана билгичтиктери так корсотyлytхy. otti<lHлtlil ,)-lc ()Ii\ \
программанЫ тYзYr{Y мугалиМ конкретт\Y предметти озjlоIIlт\ р\ \,
ишмерд\ryлyкто предметтик, метапредметтик жана жске иllсatLlдар apa,lblli
жыйынтыктарга жетишYYY децгэ.)лин анык белгилешIи керек.

r 3. Программанын мазмl,ну:
Курстун негизги теориялык жоболорун камтLIган Kt,IcKiltIa Tc,]lJC,I I.1 I{

баяндамаСы. АныН негизг14 крtлтерlлйЛерt-l: I.Iли\,Iлtй:ri,1 rl,ri. 1\,llI\lt\KI\\ l\ |i

)Itaнa )ItаШrтык псиХолого-педагогикалыlt oзtoLIoJlYl(TOpI о ;la,,I lic.l\,\ ll\_l,i t \
ж.б.

Бул хtерле окуучулар жетиш\YчY компете}rтт\rYлYктОР. бrl;lt-и,t-гttкtс1.It ;t;lttitl
кондyмдорy, б.а. кyтyлгон rкыйынтыктар анык корсотyло]..

Темапарды окуП уtiрtэнlryнун фактылык моогlотy KtlMl l,I.lit]. citaI,I all Illl(
корсотYлот.

Колдонулган адабияттардын тизмеси берилет.


