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Щисциплинанын силлабусу жонyндоГy жобо

1. Жалпы жоболор
1.1 . Илим-изилдоо медицин€tпык-соцаJIдык

",Щисциплинанын силлабусу жонyндогy жобосу" (мындан

ин)
ру, доцент

. Нурлинов
20l/8-ж.

институтунун
ары - Жобо)

мамлекеттик билим беруу стандартынын, базалык жана жумушчу окуу планынын,
билим берlryнун логикаJIык моделинин негизинде тyзyлyп, дисциплинанын
жУМУшчу программасын, баяндалып жазылышын, анын максатын жана
МилДеТтерин, кыскача мазмунун, ар б"р сабактын темасын жана окутуу
УЗакТыГын, оз алIIдынча иштоо боюнча тапшырмаларды, консультациялар
убактысын, окутуучунун талаптарын, баалоо критерийлерин, учурдагы жана
араJIык Текшерyyнун (модулдун) жадыбалын жана адабияттар тизмесин озyно
камтыйт.

1.2. !исциплинанын силлабусу жонyндоry жобо Кыргыз
Республикасынын "Билим берyy жонyндоry" мыйзамы, "КР жогорку жана орто
кесиптик билим берyy мекемелеринин иш жyргyзyyсyн жонго салуучу ченемдик-
укуктук актыларды бекитуу жонyндоry" токтомунун, ИИМСИнин Уставынын
негизинде иштелип чыкты.

2. Спллабусту тyзyyнyн неfизги максаты:
окутуучу менен студенттин ортосундагы кызматташтыкты, байланышты,
ишмердyyлyктy аныктоочу документ катары ар б"р дисциплина боюнча
кредиттик технологиянын т€Lпаптарына ылайыктап тyзyy;
тиешел\y курсту окуп-уйронyyдо студенттер жетyyчу башкы натыйжанын
кыска жана айкын туюндурулушу;

о жаJIпы профессор-окутуучулардын окуу программ€Lпары боюнча учурдагы
тагIапка ылайык окутуу программ€Lларын систем€Lпаштыруу жана окутуп-
уйротуу багытын аныктоо;

. студенттер отyлyyчy курска тиешелyy болгон ма.LIIыматтар менен ырааттуу
тааныш болуусу жана анын актуалдуулугун, саясатын тyшyнyп, озгочо
машыгууларга, кондyмдорго ээ болуусу.

3. Силлабуска коюлуучу негизги талаптар:
силлабустун б ардык студенттерге жеткиликтуу болушу ;

дисциплина боюнча тYзYлгон жумушчу программага ылаЙык силлабустун
колемy 5-6 беттен ашпаган кыска жана так болушу;
силлабус окутуучунун кесипкойлyryнyн, билим децгээлинин,
чыгармачылыгынын корсоткr{yкатары кызмат кылышы.

о

о

4. Силлабустун тyзyлyшy жана тyшyндyрмолор:



4.1. ТитУлдук барак. Титулдук барактын l-бетинде министирликтин, окуу
жаЙдын толук атаJIышы (Институт, факультет, кафедра) дисциплинанын
аТаJIЫшы, КОДУ, даярдоо багыты (адистиги), профили, окутуунун нормативдик
MooHoTY, оздоштYр\т семестри, кредиттик сааттын коломY (окуу планынан
алынат), дисциплинаны оздоштyрyy жана текшерyyнyн формалары, тиешелyy
болум тарабынан бекитилгендиги боюнча белги толук камтылат (тиркеме J\b1).

Мындан сырткары титулдук баракта силлабусту тyзгон окутуучунун аты-
Жонy, окутуучу менен байланышуучу ма€Lлыматтар (байланыш телефондору,
ЭЛекТронДУк дареги), ээлеген кызматы, факультети, кафедрасы, силлабустун
Кафедранын жыЙынында кар€Lпгандыгы жонyндоry протоколдун номери коюлат.

4.2. КиРишуу. Бул белукто дисциплинаны окутуунун максаты жана
МИлдеттери, студенттер ээ болуучу компетенциялар, кyтyлyyчy натыйжалар
чагылдырылат.

4.3. Щисциплинанын мазмуну, максаты жана милдеттери
Курсmун баянdальllоtьl - мында курстун актуалдуулугу, практик€шык мааниси,

илимдеги жана окуу планындагы орду, оздоштyрyyдоry жакындаштырылган
предметтер жонyндогy мааJIыматтар берилет.

,Щuсцuплuнаньl окуmуунун Jиаксаmы: дисциплинаны окутуунун максаты
типтYY программага ылайык аныкт€Lпат. Бул ушул курсту окуп-уйронYYдо
студенттер жетyrlу башкы натыйжанын окуу жайдын миссиясына ылайык кыска
жана айкын туюндурулушу.

luсцurъпuнаны окуп-уйронyyнyн "мuлdеmmерu: курсту окуп-уйронyyнyн
Милдеттери адистикке карата конкреттештирилип, студенттер кандай негиздyy
билгичтиктерге жана кон\лN{дорго ээ болуусу тууралуу коюлган максаттардан
улам аныкталат.

4.4. Кутулyyчy натыйжа
КУрсту оздоштyргонго чейинки студенттердин ушул дисциплина боюнча

болгон базалык билимдеринин тyшyнyкторyнyн негизинде дисциплинаны окуп-
уЙронlry менен студенттер кандай билимдерге, кондyмдорго ээ болушу керек
жана билим берyy стандартындагы кандаЙ компетенцияларга, турмушта кандай
тажрыйбага ээ боло тургандыгы аныкта-пат. Адис катары кандай психологиялык,
социаJIдык кондyмдорго ээ боло тургандыгы толук жазылышы шарт.

5.1. Onyy
5. Щисциплинанын кыскача мазмуну

планынын негизинде курстун коломy жана иштин тyрлорy
том йонкyдои тартипте пландаштырылат

лъ Жалпы иштер Бардык сааты Семестр

Жалпы:

1 Аулиториялык:

- лекциялык
- практикаJIык (семинардык)
- лабораториялык

2 Студенттин оз аJIдынча иштери

5.2. Курсryн болумдор боюнча сааттык белуштурyлyшy.
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жалпы сааты:

б. Стуленттерге берилуучy оз алдынча иштердин аткаруу формалары
Силлабустун буп болуry студенттерге берилуучу тапшырмалардын жана

СТУДенттердин оз €Lпдынча иштоо тYрлорYнYн тизмегин жана мазмунун, аJIарды
уюштуруу боюнча сунуштарды камтууга тийиш.

ОЗ алдынча иштин графиги, коломt, оны аткарууга кеткен убакытты жана
аНЫН фОрмаларын козомолдоонyн тартибин аныктоо жана баалоо маселеси
окутуучуга жyктолот.

Оз апдынча иштерди уюштуруу боюнча айрым иш-аракеттерди
сунуштайбыз:

1. Темаларды окуу материаJIынын коломyно анын маанилyyлyгyно жараша
б.р\ry;

2. Оз алдынча иштин формалары окутуучу тарабынан аныкталып аны
l /r\culllDl \,cld,lDl. i lаткаруунун тартиои сунушталат; lllllIl

3. Оз €Lпдынча ишти кабыл алуунун убактысы окутуучу тарабынан
аНЫкТ€tГIыП кафедра башчысына сунушт€Lпат. Кафедра башчысы бекитилген
жадыбал боюнча иштин аткарылышын козомолго аJIат;

4. ОкУтУучунун тyздон-тyз катышуусу менен аткарылуучу оз аJIдынча иштер
атайын белуп корсотyлот;

7. Окутуп-уйретуyдо колдонулуучу усулдар.
СтУДенттерге лекция, практикалык, лабораториялык сабактарды отyyдо

колдонулуучу дидактикаJIык усулдар жана аJIардын формалары жазылат.
8. Техникалык жактан камсыздоо.
Сабак кайсы жерде откорyло тургандыгын, компьютердик жана стандарттык

программаJIарга орнотулушу, интернетке туташтырылышы, интерактивдик
доскЕLлардын болушу жонyндо маалыматтар берилет.

9.Курстун саясаты.
Ар бир окутуучу студенттерге коюлуучу тапаптарды озy аныктап корсотот.

Студенттин сабакка катышуусундагы эрежелер, окутуучулардын студенттер
Менен болгон мамилеси, окуу процессин аткарууда студенттердин милдеттери
силлабуста атаЙын пункт менен |ЛПVlСИнин ички тартип эрежелерине ылайык
корсотyлет. Мисалы:

олекциялык сабакка созсyз тyрдо катышуу;
о ПрактикаJIык (лабораториялык) сабактагы активдyyлyry;
о Сабакка даярданып келyyсy;



.оА иштерди белгиленген убакытта тапшыруусу;
Сабакка киргизилбейт:
окечигип келгенде же чыгып кетсе;
оуюлдук телефон менен байланышса;
оплагиат (биреонун эмгегинен кечуруу);
ооз учурунда тапшырмаJIарды аткарбаса.
1 0. Колдонулуучу адабияттар
КолдонУлУучу адабияттар эки белум менен тизмеленет: негизги жана

кошУМча. Негизги адабияттар 4-5 китептен ашпаЙт, окутулуучу дисциплинага
ТyЗДОн-Тyз баЙланыштуу болушу жана ар бир студентке жетишцy жагы эске
€шынат.

КошУмча адабияттардын тизмесин сунуштоодо интернет булактарын,
илимиЙ басылмаларды, корком адабияттарды, сайттын дарегин, электрондук
китептерди сунуштаса да болот.

1 1.Стуленттердин билимин баалоо.
СтУденттердин билимин баалоо "ИИМСИнин студенттерин учурдагы

текшерYY жана орто ар€Lпык аттестацияны жYрryзYY жонYндоry жобосунун",
"ИИМСИнин студенттеринин билимин компьютердик тестирлоо аркылуу
ТеКШеРYY ЖонyнДоry жобосунун" жана "Студенттердин билимин текшерyyнyн
МОДУЛДук-реЙтингдик системасы жонyндо Жобонун", "Студенттердин учурдагы
жетишyyсyн жана араJIык аттестациясын текшерyyдо баалоо каражаттарынын
фондун тyзyyнyн тартибинин" негизинде жyрryзyлот. Мындан сырткары ар бир
окутуучу студенттин томондоryдой иш-аракеттерин жана ишмердyyлyкторyн
баалоосу сунуштаJIат:

- ар бир сабакка катышуусу;
- активдYYлYгY;
- оз €Lпдынча аткарылган иштери;
- жеке жана тайпалык иштери (илимий-иштер, ийрим, коомдук иштер).

Катышууга балл берууле студенттин лекциялык, практикаJIык,
лабор аториялык сабактарга катышуу тартиб и эсепке аJIынат.

Студенттин сабактагы активдyyлyгyн баалоодо б"р эле сабакта
тапшырмаларды аткаруу, коюлган суроолорго жооп берyy деп тyшyнyy б"р
жактуу болуп caHzIJIaT. Ар бир сабакта компетенциялардын кuLлыптануу децгээлин
аныктоо зарыл. Мисалы; студенттин командада иштей билуусу, уюштуруучулугу,
лидерлик сапаты, озyно-озy ишенyyчyлyгy, ойду уга билуусy, оз оюн билдире
алуусу (социалдык компетенция), оз билимин оркyндотyy, изден\y,
чыгармачылык менен иштоо, проблемаларды чече билуу (интеллекту€Lлдык
компетенция) ж.б.

Оз алдынча ишти баалоодо бекитилген жадыбал боюнча студенттин оз
аJIдынча ишин убагында тапшыруусуна жана аткаруу сапатына балл берилет.

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



ЖогорУлагы таJIаптар боюнча коюлган баллдарга текшерyyнyн жыйынтыгы
менен модул чыгарылып, жыйынтыктоочу сынактын баасы коюлат. Жалпы
МаКСиМ€шдык баллдын колому 100 баллдык система менен аныктаJIат.

12. Текшерyy yчyн суроолор.
СТУЛеНТТерДиН билимин текшерyy учyн суроолор дисциплинанын мазмунуна

ЫЛаЙЫК ТYЗyлyyсy керек. Окутуучу тарабынан баалоо каражаттарынын фондун
силлабуска атайын белуп керсотyyсy шарт.

13.Стуленттердин курсту баалоо формасы.
Студенттердин каитарым байланышын тyзyy курсту окутуунун

сапаттуулугун арттырууда чоц мааниге ээ. Окутуучу силлабустун акыркы бетине
анкета же жазуу формасындагы студенттин сунушун иштеп чыгып,
СТУДеНТТеРДИН кУрс боюнча аJIган билимдери жонyндо мааJIыматтарды €L,Iып,
окутууну жакшыртуу мyмкyнчyлyкторyн издесе болот.

Жобону даярдагандар:

Орозов Р.Н.
Нарымбетов Т.К.



Тиркеме 1

Кыргыз Республикасынын билим берyy жана плим мпнпстрлпги
Жалал-Абад мамлекеттпк Инстптути

"мАкулдАшылды,,
Кесиптик билим беруучу кафедра

"))20г.

.,БЕкитЕмин,,
ИИМСИнин окуу
белумунун башчысы

(_))-20_г.

силлАБус
(окуу лисчиплинасынын аталышы)

Негизги билим беруу программасынын даражасы
(бакапавриа1 спсциалитет)

.Ц,ая рлоо багыты/ адистиги
(багыттын (адистикшн) юлук аIалашы, номуру, децгээли)

Профили
(Кссиптиtt билим бсруу программасындагы профилинин (адистигинин) аталышы)

Окутуунун формасы
(кyндyзry, сыртган)

Факультет
(факультетгин толук жана кыскартылган агалышы)

Кафелра
(кафедранын толук жана кыскартьцган аталышы)

!,исциплинанын статусу

_ практикалык
- лабораториялык
- оз алдынча иштер

модулдун саны:

Силлабус
багытьт

(алистиги) боюнча жогорку (орто) кесиптик билим берlryчу мамлекеттик стандарттын (ЖКББ
МС) талаптарына ылайык тyзyлдy.
иштеп чыккан

(кызмагы, кафедрасы)

Оrсутуучу жонyндо маалымат:
Моб. телефон:
l)лектрондук дареги:
Сабак отyyчy кyндорyl убактысы:

(кол тамга) (Аты-жену)

Силлабус кафедранын жыйынында жактырылды,
протокол Ng_ (_)_ 20_r

( кафслра баш, кол тамгасы) (кафеда баш, аrы-жену)


