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Щисциплинанын (модулдун) жумушчу
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1. Жалпы жоболор
1.1. Щисчиплинанын (модулдун) хtумушчу программасы жонyндогy жобо (мындан ары -

Жобо) жумушчу программанын мазмунуна, тyзyлyшyно, жасаJIгасына ошондой эле Илимий-
изилдоо медицинаJIык-социалдык институтунда (мындан ары - ИИМСИ) бекитуу жана сактоо
процедураларына коюлган жалпы талаптарды аныкгайт.

1.2. Щисчиплинанын жумушчу программасы жонyндоry ясобо Кыргыз Республикасынын
"Билим берyy жонyндогy" мыйзамы, "КР жогорку жана орто кесиптик билим бaр\"r
мекемелеринин иш >tryргyзyyсyн жонго салуучу ченемдик укуктук актыларды бекитуу
жонyндогу" токтомунун, ИИМСИнин Уставынын негизинде иштелип чыккан,

1.3. Жобону институттун бардык кафедралары, билим бер\.r программаларга дал кел\yчy
окуу процессии ишке ашырууну камсыз кылган тyзyмдyк белумдер колдонот.
1.4. Жумушчу программа жогорку кесиптик билим берyy программасынын (ЖК ББП)

документтеринин бири болуп саналат.
1.5. Дисципланыи жумушчу профаммасы конкретyy дисциплинаны окуп жаткан йезгилде
педагогикалык кызматкерлердин жана окуп }каткандардын ишин жонго салуучу документ
катары колдонулат.
1.6. Жумушчу программа жогорку кесиптик билим беруy программасына дал келген окуу

пландын х(арактуу MooHoTYHo жараша иштелип чыгат.

2. Жумушчу программаны иштеп чыryу
2.1. Жумушчу программалар жогорку кесиптик билим берyy программасынын окуу планына
кирген ар бир дисциплина боюнча иштелип чыгат.
2.2. Жумушчу программаны иштеп чыгуу боюнча жоопкерчилик дисциплина бекитилген
кафедрага жyктолот. Жумушчу программаларды иштеп чыгууга жооптуу аткаруучу катары
кафедра башчысы эсептелет.
2.3. Жумушчу программаны иштеп чыгууну (кайра иштеп чыгуу) тyздоЕ-тyз кафедранын
алдыцкы педагогикаJIык кызматкерлеринин (эреrке катары профессор, доцент) бирине
кафедра башчы тарабынан жyктолот. Жумушчу программа кафедра башчысынын
тапшырмасы боюнча дисциплинаны окуткан бир окутуучу же авторлор жамааты тарабынан
иштелип чыгышы MYMKYH.

2.4. Щисuиплинанын жумушчу программасы мамлекеттик билим берyy стандартына (МББС),
жогорку (орто): кесиптик билим бер\ry программасынын м,Lзмунуна, базалык жана жумушчу
окуу планына жана окутуунун жыйынтыгына дал келиши шарт.

2.5. Жумушчу программаны иштеп чыгууда томондогyлордy эске алуу зарыл:
- билим берyy процессинде колдонууга сунуш кылынган окуу китептеринин жана окуу

кураJIдарынын Mi]:lMyHy ;



- Кызыктар тараптардын талаптары: окуп х(аткандардын, алардын ата-энелеринин (мыйзамдуу
окуллерунун)' педагогикалык кызматкерлердин' потенциалдуу жумуш берууrулердyн,
мамлекеттин rK. 6.;

- адис чыгаруучу кафедралардын талаптары;
- мурдагы жылдары окутулган жана кийинки этаптарда окула турган дисциплиналардын
жумушчу программаларынын мазмуну ;

- ин ституттун м атериалдык жан а маалыматты к MYM кYнчYлукторY.

3. Щисциплинанын (модулдун) жумушчу программасынын
структурасы жана мазмуну
3.1. Жумушчу программанын тyзyмy томондогyдой болуусу зарыл:

1. Титуirдук баракча.
2. Щисчиплинанын (модулдун) максаты жана милдеттери.
3. Негизги билим берlry программасыныЕ структурасындагы дисциплинанын (модулдун)

орду.
4. ,Щисчиплинаны (модулду) оздоштyр\yго карата коюлган талаптар.
5. Дисциплинанын (модулдун) мазмуну:
5 .1.Лекциялык сабактарлын мазмуну
5.2. Практикалык (семинарлык) сабактардын мазмуну
5.3. Лабораториялык сабактарлын мазмуну
5.4. Стуленттердин оз алдынча иштеринин мазмуну
5.5. Курстук долбоорлордун (иштердин) болхtолдуу тематикасы
6. Дисциплинанын (молуллун) окуу-усулдук жана маалыматтык жактан камсыздалышы:

- Негизги адабияттар
- Кошумча адабияттар
- Программалык жактан камсыздалышы
- Маалыматтык-сурап билуучy, издеп табуучу системалардын базасы
- Щисциплинанын материалдык-техникалык жактан камсыздалышы
7. Учурлагы, аралыктагы жана жыйынгыктоочу текшер\yлордyн болхrолдуу суроолору же
тесттик суроолору атайын болунуп томондогyдей берилет:
- 1-аралык текшер\yнун бол>rtолдуу суроолору же тесттик суроолору;
- 2-аралык текшер\yнун бол>колдуу суроолору же тесттик суроолору;
- Экзаменди таншыруунун же лtыйынгыктоочу текшерyyнyн болrколдуу суроолору же
тесттик суроолору;
- Стулентгердин оз алдынча иштерииин текшер\ryнyн суроолору же тесттик суроолору.

3,2. Титуллук барактын 1-бетинде министирликтин, окуу irсайдын толук аталышы (инсти,t,уr,,

факультет, кафедра) /дисциплинанын аталышы, коду, даярдоо багыты (адистиги), профили,
окутуунун нормативдик MooHoTy, оздоштyрyy семестри, кредиттик сааттын коломy (окуу
планынан алынат), дисцишшнаны оздоштYр\Y жана текшер\YнYн формалары, тиешелуу
белум тарабынан бекитилгендиги боюнча маалыматтары камтылат (Тиркеме 1).

3.3. Щисциплинанын (модулдун) максаты жана милдеттери. ЖКББ боюнча
мамлекеттик стандартынын, негизги билим берyy программасынын жалпы максаттарына
ылайык дисциплинаны (модуллу) езлоштyр\yнyн максаты белгиленет (Тиркеме 2).
З.4. Негизги билим беруу программасынын структурасындагы дисциплинанын
(модулдун) орду. Модулдун окуу планындагы жана дисциплиналардын циклиндеги



(гуманитардык жана социалдык-экономикалык, математикаJIык жана табигый илимдер,
жалпы кесип беруучулук, атайын, адистешкен дисциплиналар, вариативдик же тандоо) орду
корсотyлот. Ошондой эле атаJIган дисциплинанын (модулдун) пререквизиттери }кана

постреквизиттери белгиленет

3.5. Щисциплинаны (модулду) ездештyрyyго карата коюлган талаптар. Жогорку
кесиптик билим берцчу мамлекеттик стандартына, билим берyy программасы жана жумушчу
программага ылайык дисциплинаны (молуллу) окутуу процесси студенттер ээ болуучу
компетенцияларды калыптандырууга багытталат. МББС белгиленген компетенциялар окуу
жай тарабынан иштелип чыккан билим берyy программасында белгиленуусy зарыл. Эгерле

дисциплинаны (модулду) оздештyрyyдо тиги же бул компетенциянын кээ бир элемент,гери

гана каJIыптандырылса, анда ал атайын белгиленет. Мамлекеттик билим берyy стандартына
ылайык модулду окутуунун натыйжасында студенттин билимге ээ болуусу, билгичтикке ээ

болуусу, кондyмго ээ болуусу белгиленет.

З.6. ,.Щисциплинанын мазмуну. Щисциплинанын мазмуну лекциялык, практикаJIык,
семинардык, лабораториялык сабактар жана студенттердин оз алдынча иштеринин коломyнон
турат жана аткарылышынын тартиби белгиленет.

.Щисциплинанын лекциялык сабактары белумдерге жана темаларга болунот. Окуу
дисциплинасындагы белумдер белгиленген максаты менен милдеттерин эске алып,
ырааттуулугун сактап бири бирин улап тyзyлет. Белумдор темаларга ажыратылып, сааттары
коюлат, кaлыптандыруучу компетенциялар белгиленет }кана окутуунун натыйжалары эске
алынат.

Модул боюнча практикалык (семинардык) сабактар шландаштырылган учурда
белyмдердyн атЕrлышы жана логикаJIык ыраттуулугу эске алынып темаiIарга белуштурyлот.
темалар майда темаларга ажыратылышы MyMkyH жана суроолор аркылуу теманын мазмуну
ачылат. дтайын темаларга болунгон болyмдерго сааттары коюлуп жtulпы окуу планындагы
окуу жyктомyнyн аткарылышы, калыптандыруучу компетенциялар белгиленет жана
кyгyлyyчy натыйжалары аныкталат.

Молул боюнча лабораториялык иштер пландаштырылган учурда белумдердегу
темаларга тыгыз байланышта каралып, сааттары пландаштырылат жана аткарылуучу
иштердин, тапшырмалардын мазмуну чагылдырылат. Лабораториляык иштердин аткарууда
студенттерде калыптандыруучу компетенцияпар жана кyгyлyyчy натыйжалар ачык жазылып

белгиленет.

3.7, Стуленттердин оз алдынча иштерииин мазмуну. Стуленттердин оз алдынча иштери ар

бир лисuиплинаны окуп уйренyyдо белгиленет. Ар бир белумдор же темалар боюнча ез

алдынча иштердин тематикасы алдын-ала пландаштырылат. Оз алдынча аткарыпуучу
иштердин коломy жана аткаруунун тyрлорy корсотyлyп, студенттор ээ болуучу
компетенциялар ачык аныкталат. Стуленттердин оз алдынча иштерин пландаштырууда
окутуучунун жетекчилиги менен студенттин озy аткаруучу иштерди айырмалап корсотyy
зарыл.

3.8. Курсryк долбоорлордун/иштерлин болжолдуу тематикасы. Курстук проекттер же

иштер атайын максатты коздоп, студенттер ээ болуучу компетенциялары аныкталат. Курстук
иштердин тематикалары zLлдын_ала сунушталат жана студенттердин курстук иштерди

аткаруусу аркылуу кесиптик компетенцияларга ээ болуусу эсепке аJIынат. Курстук иштерди



аткаруу боюнча тапшырмалардын тyзyлyшy абдан дыкаттык менен иштелип чыгуусу зарыл
жана окутуунун кyгyл\yчy натыйrка-пары аныкталуусу керек.

3.9. Дисциплинанын (модулдун) окуу-усулдук жана маалыматтык жактан
камсыздалышы боюнча сабактын лекциялык, практикалык (семинарлык), лабораториялык
тyрлорyн эске алып программалык жактан камсыздалышы ппандаштырылат.

3.9.1. Негизги адабиятардын тизмесин сунуштоодо катар номер коюлуп, базалык (негизги)
окуу басылмалары сунуштilJIат. Тизмеде берипген адабияттар студенттер yчyн жеткиликтyy
жана окуу жайдын китепканасында бар экендигин эске аJIып тyзyлот. Адабияттардын
тизмесин сунуштап жатканда басмадан чыккан жылын эске аJIуу зарыл. Гуманитардык-
экономикалык багыттагы окуу куралдары 5 жылдан кем эмес убакытты, ал эми жалпы
кесиптик х(ана атайын дисциппиналар боюнча окуу китептериннн басмадан чыккандыгынын
l0 жылдан кем эмес убактысын эске алып сунуштоо зарыл. Негизги адабияттардын тизмеси
5тен ашпоосу шарт.

З,9.2. Кошумча адабияттар негизги адабиятtардын айырмаланып, атайын аталыш менен
берилет. Кошумча адабияттардын тизмесине чектоолор коюлбайт. Бирок китепканадагы
санын, студенттерге жеткиликт\YлYгYн эске аJIуу зарыл.

3.10. Щисциплинанын программалык жактан камсыздалышы. Модул боюнча сабактын
лекциялык, практикалык (семинардык), лабораториялык тYрлорYн эске аJIып программалык
жактан камсыздчLлышы пландаштырылат.
3.1 l. Маалыматтык-сурап билуучу, издеп табуучу системалардын базасы

дисциплина (модул) боюнча сабактын лекциялык, практикtlJIык (семинардык),
лабораториялык тyрлорyн эске аJIып талап кылынуучу базалык маалыматтар, мааJIыматтык-
сурап билууlу жана издеп табуучу системалар сунушталат.

3.12. Модулдун материалдык-техникалык жактан камсыздалышы боюнча сабак кайсы
жерде откорyлyшy жана окутуунун каражаттары менен камтылышы белгиленет.
Компьютердик жана стандарттык программаларга орнотулушу, интернетке тутятrrтырылышы,

интерактивдик доскалардын болушу жонyндо маалыматтар камтылат.

3.13.Учурдагы, аралыктагыжанажыйынтыктоочу текшерyyлордyн
болжолдуу суроолору же тесттик суроолору дисциплина 1молул) боюнча студент"tин

билимин текшерyyлор ар бир сабакта, аралык текшер\yлордо жана жыйынтыктоочу
текшерyyлордо жyргyзyлот. Текшерlулордyн белгиленген MooHoTyH эске алуу менен

суроолор же тесттик тапшырмалар тyзyлот. Стуленттердин оз алдынча иштерииин
текшер\yнyн суроолору же тесттик суроолору алдын-ала тyзyлyп студенттерге,

дисциплинаны окуп баштаган учурда эле таркатылып берилет.

4. Окуryунун методдору жана баалоо каражаттарынын фонду

4.|, Модулду терец оздоштyрyy максатында ар тyрдyy билим беруунун
технологиялары колдонулат. Алар билим бер\ry программасында белгиленген окутуунун
натыйжаларына жет}yго багытга-шат. Интерактивдyy формада сабактарды отyyнyн
минималдуу коломy МББСнын талаптарына ылайык регламенттештирилет.

Щисциплинанын жумушчу программасын даJIрдоодо окутуунун интерактивд\y
методдору ар бир темага белгиленет }кана окутуу процессинде ишке ашырылат.



Интерактивд\y методдорду колдонун сабак oT\y студенттерде кызыгууну }когорулатат жана
ар бир сабакта активд\y катышууга шыктандырат. Отулуп жаткан окуу материалын
натыйхtалуу кабыл алуусуна TypTKy берет жана жагымдуу таасир каптырат, кайтарым
байланыштарды жаратып, студенттердин жеке пикирлери менен карым-катнаш мамилелерин
калыптандырат.

4.2. Дисциплинанын жумушчу программасын тyзyyдо окутуучу баалоо каражаттарынын

фоrдун иштеп чыгат. Баалоо каражаттарынын фондун Иимсиде кабыл алпынган тартибине
ылайык даярдайт.

Жумушчу программаны талкуулоо, макулдашуу
жана бекитуу
5.1 .,Щисциплинанын (молуллун) жумушчу программасы мамлекеттик билим бер\ry

стандартынын, окуу пландарынын жана адистик (багыт) боюнча негизги билим б"рyy
программасынын негизинде жыл сайын тyзyлот жана окуу жылынын баlтlында иштелип
чыккан кафедрала талкуудан отyп, жактырылат. Аны кафедранын протоколу менен
тастыктап, кафедра башчы кол коёт. Ал эми макулдашуу адис чыгаруучу кафедранын
башчысы тарабынан жyргyзyлот жана билим беруунун сапаты белуму тарабынан бекитилет.
Окутуунун кyндyзгy жана сырттан окуу формалары yчyн башка-башка тyзyлот жана
}когорудагыдай процедура кайталанат.

5.2. Жумушчу программа эки нускама даJIрдалат. Бир нускасы кафедрада сакталат,
экинчиси окутуунунун окуу жана усулдук иштерди жyргyзyyсyндо жетектоочy документ
катары кызмат кылат. Окутуунун кайсы формасын откорyп жаткандыгына карабастан
)кумушчу программа ар дайым окутуучунун колунда болуусу зарыл. Адис чыгаруучу
кафелранын талабына ылайык жумушчу программанын бир копиясын тапшырат.

5.3. Жумушчу программага жыл сайын толуктоолор жана озгорт\yлор киргизилип,
)tогорудагыдай тартипте бекитилет. Бекитилген )tумушчу программа иштеп чыккан
авторлордун каалоосуна жараша информациялык коопсуздук нормаларын эске алуу менен
ИИМСИнин сайтына толук бойдон жайгаштырылат.

!олбоорлу даярдагандар:

Орозов Р.Н.
Нарымбетов Т.К.



Тиркеме 1

Кыргыз Республикасынын билим беруy жана илим министрлиги
Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институту

"мАкулдАшылды"
Кафелра башчысы

20l9-ж

,,БЕкитЕмин,
Окуу болумунун башчысы

20l9-ж

ЖУМУШЧУ ПРОГРАММА

(окуу дисциплинасынын атilышы )

Негизги билим беруу программасынын децгээли
(бакалавриат, специшитет)

,Щаярлоо багыты/ адистиги
(багытыи (адистиктип) толук агапашы, номуру, ленгээли)

Профили
(Кесиптик билим беруу программасындагы профилииин (адистигинии) атшышы)

Окутуунун формасы
(кундузгу, сыртган)

Факультет
(факультетгин толук жана Кыскартылган атшышы)

Кафелра
(кафелранын толух жана кыркартылган атмышы)

.Щисциплинанын статусу

(б аз alt bt к, в ар uаmuва uк, ф акул ь m а muвdu к, m а н d о о б ою нч а)

oкyуплaньIбoюнчaж€rлПЬIсaaTЬl:-сaaт.AньIниtIинде:
- лекциялык_
- семинардык_
- практикалык_
- лабораториялык
- ез аJlдынча иштер.

Модулдун саны :

Сынак oTYM_ _ _ _(семестр) (семестр)

Курстук иштер
(семестр)

багыты (адистиги) боюнча жогорку кесиптик билим беруучуЖумушчу программа
мамлекеттик стандарттын (ЖКББ МС) талаптарына ылайык тYзYлдY.
иштеп чыккан

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

Жумушчу программа кафедранын жыйынында жактырылды,

протокол ЛЬ_u_ _))_ 20_г.
(кафелра бitш. кол тамгасы) (кафела баш, аты-жен_ч)



Тиркеме 2

1. Щисчиплинанын максаты жана милдеттери:

2. flисчиплинанын негизги билим беруучу программанын (НББП) курамындагы орду

3. Дисциплинаны оздоштyрyунун жыйынтыктарына болгон талаптар:
.Щисциплинаны окуryу процесси томонкy компетенцияларды кztлыптандырууга батытталган:

(жик -3)
(ик-4)

(сижмк -2,

(кк-7)
(I(K -в)

.Щисципл инаны окутуунун натыйжасында студент:
билимге ээ болуу:
би;lгичтикке :rэ болуу:
кондyмго:rэ болlу:

(Окуryунун кyтyлyyчy натыйжалары жазылат)
4. Щисциплинанын мазмуну:

4.1. Лекциялык сабактардын мазмуну:

4.2. Практпкалык (семинарлык) сабактардын мазмуну

4.3. Лабораториялык сабактардын мазмуну

4.5. Курстук проектилердин (иштердин) болжолдуу темалары
l

5. .Щисциплинанын окуу-усулдук жана маалыматтык жактан камсыздалышы :

5.1 Негизги адабияттар
l

2.

J.

5.2 Кошумча адабияттар

l.

5.3 ПрограммrLпык жактан камсыздzlлышы:

2.
1
J.

2.
J.

5.4 Маалыматтык-сурап билуучу> издеп табуучу системчшардын базасы:

6. !исциплинанын материалдык-техникалык жактан какмсыздалышы:


