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институтунда студенттерди тарбиялоодогу
ар тараптан онyккон, атаандаштыкка жондомдly
маданияттуу жана дени сак сергек жашоону
патриот-атуулдун сапаттарын камтыган инсанды

':.|2.",

илимиЙ-изилдоо мЕдицинАлык- социАлдык'Й,
(ИИМСИ) ТАРБИЯ ИШТЕРИ БОЮНЧА КОНЦЕ

Илимий-изилдоо медицинаIIык-социалдык
тарбиялык иштердин негизги максаты катары -
жогорку билимдуу, жогорку интелегенттyy,
жyргyзгон, социалдык активд\yлyктy корсоткон,
тарбиялоо эсептелет,

Тарбиялык иштердин негизги маселеси катары - студенттердин активдyy ишмердyyJIyIyн
камсыздаган шарттарды тyзyy менен озyн-озy аныктоодо жана озyн-озy калыптандыр}уда жyрум-
турумдук, маданиЙ-интеллектуirлдык онYг}Yго, дени сак сергек жашоону жYргYз\Yго болгон
т€uIаптарын максимапдуу канааттандыруу эсептелет.

Учурлагы замандын талабына ылайык ToMoHKy маселелер актуЕL,Iдуу деп эсептелет:
- кесиптик ишмерд\iyлyryнyн эффективдyyлyyгy yчyн зарыл болгон жекече-инсандык
сапаттарды калыптандыруу;
- учурдагы шарттарда жашоого жана эмгекке жондомдyyлyгyн арттырууну, укуктук-саясий

маданиятын, атуулдук позиясын жана патриоттук ац-сезимин кЕlJIыптандыруу;- интеллегентц.пrлyкко, жекече инсандык касиеттерин тарбиялоо;
- маданияттын бийик гуманисттик идеалдарына жана жалпы адамзатынын баалуулуктарына

багыт aJryycyн онyктyр\^F;
- институттун тарьжый-маданий жана илимий салттарын сактоо жана оркyндотyy;
- коомдун терс корyнyшторyн, аракечтикке, бацги заттарды колдонууну болтурбоо, дени сак

сергке жашоону оркyндотyyго умтулуу, дене тарбиясынын абалын онyктyрyy жана
бекемдоо;

- студенттик оз\ц-озy башкаруунун тyрдyy формаларында коллективдик башкаруунун
ыктары менен конд\,мдор\.н калыптандыруу;

- институттун биринчи курстарынын жана чет элдик студенттердин институттун чейресуно
кирyyсyно адаптацияланышына комоктошyy.

Студенттерди тарбиялоодо негизги рол профессордук-окутуучулар курамына жyктолот.
концепция Иимсинин кафелраларында, белlмлорундо, конкретц,y программаларды ишке
ашырууга негиз боло алат. Институттагы тарбиялык иштердин системасы динамикалык,
чыгармачылык жана демократиялык мyноздо болуп дайыма толукталып, оркyндотyл\д турушу
зарыл, Концепциянын негизиг максаты - студентти инсан катары ар тараптуу oнyкTypyy.

концепциянын негизине томонкy идеалар камтылган:
а) жекече инсандык мамиле - инсанды бийик соци€шдык баа,rуулук катары таануу;
б) стулентке тарбия башатынын субъектиси катары мамиле жасоо;
в) ар тараптуу жаратылышы - курактык жана жыныстык озгочолyкторyн эске алуу;
г) ар тараптуу маданият"гуулугу - элдин улуттук каада-салтына басым жасоо;
д) инсан аралык мамилелерди гумандаштыруу;
е) стуленттердин тарбиялык сезимдерине басым жасоо;

Акыркы жылдардагы Кьтргызстандын социtl,,Iдык-саясиiт, жана экономикfu,Iык
тyзyлyшyндогy озгорyyлор жогорку билим беруу системасында да озгорyyлордyн болушун
талап кылып жатат. Коомдун демократиялашууга ыктаган талабы окуу жайдагы тарбия
саясатын демократиялык коомго ылайык кайра иштеп чыгуу керек экендигин далилдеди,
Озгочо бугункулой мезгилде Кыргыз мамлекетиндеги социалдык-экономик€lJIык, нрава-пык ж,б.
маселелерди чеч\yдо ЖОЖлор жацыча ой-жугурткен, дуйнолyк коз карашы кчtлыптанган
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маданияттуу адистерди даярдап, кыргыз коомчулугуна жацы муунду, кадрдык жактан жацы
канды куюуга милдеткер.

Бул концепциянын максат-мaвмунун, принциптерин жана багыттарын иштеп чыгууда
Кыргыз Республикасынын Конституциясы, кБилим берyyu, кМамлекеттик жаштар саrIсатынын
негиздери) жонyндогу мыйзамдык жоболор жана lrринциптер, ИИМСИнун уставы негиз болуп
алынды.

ИИМСИдагы тарбия ишинин негизги максаты Кыргыз мамлекетине жана коомго ар
тараптан oHyKKoH кесипкой инсанды калыптандырып чыгаруу. Терец профессионалдуу билимге
ээ, жогорку маданияттуу, патриоттук ац-сезимд\y, жашоодо активдyy, луйного болгон коз
карашы кенен, интеллигенттyy, рухий баалуулуктарга, улуттук каада-салттарга, мамлекеттик
тилге сый-урмат менен мамиле кылган жаранды тарбиялоо,

Тарбия ишинин милдеттери:
- студенттерди демократиянын баа;rуулуктарына ылайык жашап-иштоого уйретуу;
- адеп-ахлактык, ыймандык ац-сезимди, жyрyм-турумдардын маданиятын онyктyрyy жана
калыптандыруу;
- кыргыз улутунун баалуу каада-с€Lтттарын, тарыхый-мурастарын, мамлекеттик тилин билlryго

YгYттоо;
- патриоттук ац-сезимди ойготуу жана oHyKTyp\T;
- интеллигенттyyлyкко калыптандыруу;
- студенттердин коомдук активд\YлYгYн, оз алдынчЕlJIыгын, чыгармачыл жондомдYYлYкторYн
oHYKTYpYY;
- руханий байлыгын кецейтlry, гуманизмге тарбиялоо;
- сергек жашоо образына уйротуу;
_ студенттерди дайыма оз билимин кецейтууго жана терецдет\yго apaкeTTeнyy адатын,
изден\yчyлyк сапатты калыптоо;
- студенттерди кыргыз мамлекетинин мыйзамдарын бузбай, аны так сактап жашоого уйротlry,
б.а., укуктук коомдун жаранын тарбиялоо;
- дyйнодогy, кыргызстандагы саясий-маданий маалыматтарды, илимдеги жацылыктарды
тынымсыз кабылдап туруу адатына KoHyKTyp\y;
- студенттик озyн езу башкаруу органдарын онyктyрyyго комоктошyy;
- коомдук пайлалуу иштерге студенттерди тартуу;
- студенттердин окуу процессиндеги тартип-эрежелерди жана элементардык жyрyм-турум
маданиятын сактоосун козомолго аJIуу жана тарбиялоо;
_ чыгармачыл студенттерди ачыкка таап чыгаруу жана алардын жондом-тЕ}ланттарынын
ачылышына, онyгyшyно шарт тyзyп берyy;
_ студенттерди жацы технологиялардын (интернеттин) мyмкyнчyлyкторyнон пайдаланУУга

уйротуу;
_ студенттик квн, ийримдерди, клубдарды ачуу жана Е}JIардын ишин жакшыртУУ;
- коп тил билууго yгyттоо;
- студенттердин маданий эс алуучу иш-чараларын уюштуруу.

Тарбия ишинин принциптери ИИМСИнин профессордук-окутуучулук курам тарбия
процессин туура уюштуруулары YчYн ToMoHKY принциптерди оз ишмеРДYYлYКТОрYнДО

жетекчиликке аJIууга милдетт\"Y:
1. Тарбuя процессанlеzа максаmmуулук Jtсапа xtcozopty udеялуулук.

Барлык жyргyзyлгон иштер тарбиялык максатка ылайык уюштурулуп, иш чарiLлар максаТКа

жет\ryнyн каражаты катары каралуусу керек. Ар бир иштин артында тарбиялык максаТ болУУГа

тийиш.
Окутуучунун ар бир кыймыл аракети, жYрYм-туруму, анын сырткы корYнYшy, суйлоо

манерасы, адамдарга кылган мамилеси студенттин интеллектуалдык жана рухий-нраваJIык
жактан онyгyyсy учун булак болот. Ошондуктан бардык профессордук-окутуучУЛУК КУРаМ ЭЦ

биринчИ оздорY укуктук-нрав,Lлык нормаларды, жYрYм-турум эрежелерин, профессионалдык-
илимий этиканын принциIIтерин так сактап, студенттерге Yлгy корсотlYлорy тийиш.

окутуучулардын таirлим-тарбиялык насаат созy менен кылган иши шайкеш болуусу кажет,

2, Тарбuялоо uлцuн mурмуu,t xtcaHa эмzек менен байлоньlштыруу.
СтуленттерлИ турмушта оЗ ордуН табууга, жашоодо оз аJIдынчаJIыкка уйротуу.



Аларлы тынымсыз эмгектен\yго каJIыптандыруу жана эмгектин адамды
оркyндотyп жаратуучу кyчyн, эмгектин баалуулугун тyшyндyр\ry.

3. Сmуdенmmерdа Jtсалrааmчылыкmа (коллекmuвdе)
Институттагы студенттердин жамаатчылыгы инсанды каJIыптандыруунун эц маанил\y
фактору болуп эсептелинет, Стуленттерди ынтымак, иштикт\.yо башка бироелор жонyндо кам
коргон, жолдошчулук, тилектештик сезимдери oHyKKoH жамаатта тарбиялоо.
Бирликтlry идеялык максатка умтулган, коомдук пайдалуу ишмердyyлyкко ынтымакташкан
студенттик жамааттын жаралышын камсыз кылуу.
Студенттерди жамаат менен бирге болууга жана жамаат жоопкерчилигин сезyyго уйротуу.4. Тарбuя процессuн сuсmемulуу )tcawa ьryааmmуу ,Iс}?гYзYY.
Адамдын тарбияланып-калыптанышы узак убакытта ишке ашкандыктан, тарбия ишин
чаржаЙыт, туш келгенде же эстегенде аткарбастан, ар даЙым yзгyлтyксyз жyргyзyy менен
тарбия процессин педагогика илиминин негизинде ырааттуу ишке ашыруу зарыл.

5, Сmуdенmmерdеzа ез uлdьлнчалуулукmу ilсана dемuлzелуулyкmy еркунdоmyy менен
пеdаzоzuкальlк uсеmекчuлuкmu mуура айкалыtаmыруу. Ар кандай кубулушка карата
студенттердин оз аJIдынча пикири, коз карашы бар, ар кандай ишке чыгармачылык менен
мамиле жасаган, идея которо билген демилгечил, активдyy, эркин инсанды калыптандыруу.

Студенттер турмуштук бай тажрыйбага а-пи жетишерлик эмес болгондуктан, окутуучулар
даЙыма аларга жол корсотyп, багыт берип, жетекчиликке алуусу зарыл.
Ошону менен бирге тарбия процессинде студенттердин оз iL,Iдынчалыгын жана
демилгелlyлyгyн басмырлабай, аларлын аракетин окутуучулар жандили менен колдоого алуусу
керек.

6. СmуdенmmерDuн курсmук-куракmык xtcaшa ilсекелак йzочолyzyн эске алуу.
Тарбия процессин уюштурууда студенттердин курстук-курактык, ал турсун шаардык, айылдьтк
жактарын эске i}луу менен ар бир студентти жакындан билип, жекече озгочолyкторyно маани
берyy менен тарбиялоо. Стуленттер менен жекече иш аJIып барууга жетишyy.
Тарбия процессинде коп варианттуулук технологиясын колдонуу.

7. Тарбuя процессuнuн zулtанdуу баzьlmmа болуусу.
Ар бир студентке сый-урмат менен мамиле кылуу, ар кандай жашоо образындагы жана жyрyм-
турумундагы студенттерди сабырдуулук менен кабыл алуу, ошону менен бирге аларды туура
жолго тарбиялоо. Студенттин жакшы сапаттарына таянуу менен андагы терс жyрyм-
турумдардан арылтуу.Студенттерди демократиянын баалуулуктарына ылайык тарбиялоо.
Аларлын эркиндиктерин жана укуктарын сыйлоо менен мамиле кылуу. Идеялардын,
пикирлердин плюрЕLтизмин сактоо, студенттерди оз коз караштарын эркин айтууга уйротlry.

8. Тарбuялооdо ЖОЖdун, аmа-энелерduн )tcaъa коомчулукmун muлапmарьrньлн
бuрuмduzuне ilсеmuшyy. Тарбия ишине ата-энелерди да тартуу.
Мамлекеттин, коомдун талаптарын иликтоо. ИИМСИнун, ата-энелердин, коомдун ортосундагы
педагогикалык тыгыз байланыштын болуусу.

9. Тарбая процессuнuн элduкmуулуzу. Кыргыз элинин элдик педагогикасын,
маданиятын, тарыхын, каада-сrLтттарын окуп уйронlry, оздоштyрyy аркылуу студенттерди
тарбиялоо.

10. Тарбuя процессuн u"luмuй-профессuоналlуу неzuзDе хсурzузуу. Тарбия ишин
педагогика, психология илимдеринин теорияларына, принциптерине ылайык уюштуруу,
Окутуучулар оз адистиги боюнча гана эмес, тарбия ишине да изденyyчyлyк, чыгармачылдык,
компетентт\yлyк, жоопкерчилик менен мамиле кылуусу талап кылынат.

Тарбия беруунун негизги багыттары:
- Инmеллекmуалdьlк mарбuя, таанып-билyyчyлyк иш-аракетке, чыгармачылдыкка,

изденyyчyлyкко туруктуу аракеттенyy адатын студенттерде калыптоо. Озун озy онyктyрyyго, оз
билимин биреенун тyрткyлоосyсyз оз алдынча кецейтууго психологиялык жактан даярдоо.
Студенттерли дуйнолyк цивилизациянын баалуулуктарынан, илимдеги жетишкендиктерден,
дyйнолyк маалыматтардан дайыма кабарлар болуп турууга конyктyрyy.

- Жаранdык-паmрuоmmук mарбuя, Кыргызстанда жашаган ар б"р жаран ал кайсы
улуттан экенине карабастан, Кыргыз мамлекетин оз мекениндей суйуп жашоого жана оз
олкосyнyн онyгyшy yчyн жарандык салым кошууга милдеттyyлyгyн тyшyнгон ац_сезимди
калыптоо. Кыргыз мамлекетин, конституциясын, мыйзамдарын, симвOлдорун, мамлекеттик
тилин, улуттук каада-салттарын сыйлоо менен мамиле жасоого тарбиялоо, Стулент жаштарда

рухий жактан

mарбаялоо,



улуттук ац-сезимди онyктyрyy. Ал yчyн эне тилин, кыргыз элинин маданиятын, тарыхын,
каада-салттарын уйротуу. Кыргызстандын келечегине оптимисттик коз караш менен кароо жана
онyгyп ocyycy yчyн тынымсыз окуп-эмгектенyy. Улуттук духту KoTopyy жана улуттук
азчылыктарга сый мамиледе болууга тарбиялоо.

- Дdеп-ахлакmьIк mарбия, студенттерди терс жyрyм-турумдардан, мамилелерден
арылтуу. Аларла адептик, толеранттык сапаттарды, этикалык норм&'lарды, ыймандык
баалуулуктарды каJIыптоо. <Инсан>, <Адам болуу> тyшyнyкторyн кецейтyy. Студенттердин
арасында жыныстык тарбияны кyчотyy менен алардагы жыныстык коз карашты, маданиятты,
келечектеги ата менен эненин милдеттери жонyндогy жоопкерчиликти калыптандыруу.
Сойкулук туурасында терс образлы тyптоо.

- Эсmеmuкальtк mарбия, адамдар ортосундагы мамиледе, табиятта, искусстводо, жyрyм-
турумда, кийинуудо, чыгармачылыкта кооздукка умтулууну калыптандыруу. Студенттердин
сулуулукка болгон табитин oнyкTypyy жана корком-чыгармачыл жондомд\,yлyкторyн
оркyндотyyго шарт тyзyy.

- Саясuй-укукmук mарбuя, студенттердин саясат таануу билимин, саясий-укуктук
маданиятын, мамлекеттик тyзyлyш жонyндогy тyшyнyгyн, олкодогу саясий процесстерге туура
анаJIиз беруу жондомдlyлyгyн oнyкTypyy. ,Щуйнонун, олконyн жацылыктары менен ар убак
кабарлар болуп турууга уйротlry. Укуктук билимди, укуктук ац-сезимди oнyкTypyy. .Щайыма оз

укук, милдеттерин билип жyрlтго, мамлекеттик мыйзамдарды так аткарууга, мыйзам чегинде
жана жарандык жоопкерчиликти сезип жашоого тарбиялоо.

- lене mарбuясьl, башкы нерсе - студенттин бекем ден соолугу, Ал yчyн студенттерди
туура тамактануу маданиятына, тiLза жашоо эрежелерине, уйку режимин сактоого, маданий эс
алууга, спорт менен машыгууга тарбиялоо. Сергек жашоо образын yгyттоо жана каJIыптоо,

- Эмzек эtсана экономl]кальlк mарбuя, студенттерди эмгекчилдикке, ак
ниетт\yлyкко, т€ва эмгекти ойлоогоо ар бир ишке чыгармачыл мамиле кылууга, оз кесибин
суйууго тарбиялоо. Коомдун экономикалык турмушунун мыйзам ченемдyyлyкторyн
оздоштyрyу. Жеке менчикке жана коомдук байлыктарга ысырапкерчиликке жол койбогон
сарамжалдуулукту калыптандыруу, Экономикалык сабаттуулукту арттыруу,

- Эколо?,uяльlк mарбuя, студенттердеги экологиялык билимдерди, ац-сезимди,
тyшyнyктордy кецейтуу. Жаратылышка аяр мамиле кылууга, айлана-чойрону коргоого жана
таза сактоого тарбиялоо,

ИИМСИнун тарбия иштерин жакшыртуунун шарттарын жана каражаттарын эц оболу
окуу жайдын жетекчилик органдары тарбия берууну приоритеттyy тармак катары тyшyнlyсy
зарыл жана тарбия иштеринин жакшыртылышы томондогyдой шарттардын аткарылышына
байланыштуу аныктшIат :

- тарбия процессине катышкан барльтк окутуучуларды, кызматкерлерди теориялык-
методологиялык колдонмолор жана нормативдик база менен камсыз кылуу;

- мамлекеттик тил жана социалдык маселелер борборунун комогy менен студенттерди
тарбиялоонун маселелерин талкуулап-таJIдаган тегерек столдорду, семинар, дискуссияларды,
ачык сааттарды уюштуруп туруу;

- тарбия иши тынымсыз жана yзгyлтyксyз процесс, ага атайын убакыт болуу, эмгек
кылуу талап кылынат. Ошондуктан тарбиялык иштер yчyн да кошумча эмгек акы толоп беруу
жагын колдоого iLлуу керек;

- ар бир кызматкер семестр, жылдык отчетторунда тарбия иштерин чагылдыруусу, ал
эми жетекчилик тарабынан аJI отчетко баа берилуусy зарыл;

- жыл сайын мыкты иш алып барган кураторлорду аныктоо жана аларга сыйлыктарды

уюштуруу ж.б.
- жумасьша бир жолу студенттик тайпаларда кураторлор тарабынан тарбиялык сааттарды

уюштуруу;
- Ар бир окуу предметинин билим беруучулук жагы менен бирге тарбиялык функциясын

орчYт\Y.


