
 

АДЕП ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА 2014-2015-ОКУУ ЖЫЛЫНА 

КАРАТА МУГАЛИМДЕРДИН АВГУСТ КЕҢЕШМЕСИНЕ 

СУНУШТАР 

 

 
1. 2014-2015-окуу  жылында республиканын жалпы билим берүүчү мектептеринде 

адеп сабагын окутуу «Кутбилим» газетасына жарыяланган Базистик окуу планынын 

негизинде жүргүзүлөт.  Адеп сабагы окутуу кыргыз, өзбек/тажик тилинде жүргүзүлгөн 

мектептерде 1-8-класстарда жумасына 1 сааттан окутулат. Ал эми 9-11-класстарда адеп 

сабагынын материалдары интеграцияланган жаран таануу курсунун курамына кирет. 

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде этика предмети 1-6-класстарда 

жумасына 1 сааттан окутулат. Ал эми 9-11-класстарда адептик темалар интеграцияланган 

жаран таануу курсунун курамында өтүлөт. 

Республиканын калкы, мамлекеттик жана коомдук уюмдар, ата-энелер жана 

педагогдор бул сабакты мектеп программасына киргизүүнү колдоо менен аны окутуунун 

сапатын жакшыртуу боюнча сунуштарын айтып келишүүдө. Атап айтканда алар: 

1. Адеп сабагынын окуу жүктөмүн көбөйтүү; 

2. Адеп сабагы боюнча адис кадрларды даярдоо; 

3. Адеп сабагы боюнча жаңы муундагы окуу-методикалык комплексти иштеп чыгуу; 

4. Адеп сабагынын мазмундук базасын байытуу;  

5. Адеп сабагында окутуунун жаңыча методдорун колдонуу; 

6.  Адеп сабагында билимди баалоонун жаңыча моделин колдонуу ж.б. 

Август кеңешмесинин жүрүшүндө мугалимдер методикалык бирикмелердин 

жетекчилери менен бирдикте ушул ж.б. маселелерди талкууга алышса болот. 

Ошону менен бирге эле жер-жерлерде адеп сабагын окутууда орун алган көйгөйлөргө 

көңүлдү топтоп, алар боюнча иштиктүү чараларды көрүү зарыл.  

2. Өткөн жылы пландалган, адеп сабагынын 10 жылдыгына байланыштуу 

конкурсжаңы окуу жылынын 1-чейрегинин аягында, б.а. мугалимдердин педагогикалык 

окууларынын алкагында, ноябрь айында өткөрүлөт. Конкурстун жобосу жана шарттары 

июнь айында «Шоокум»  журналында жана «Кутбилим» гезитинде жарыяланат. 

Конкурстөмөндөгүдөй номинациялар боюнча тикелей республикалык деңгээлде 

өткөрүлөт:  

- Адеп предмети боюнча сабактын (иш чаранын) мыкты иштелмесине;  

- Мектептеги же класстагы тарбиялык иштин (сааттын) мыкты иштелмесине; 

- «Адеп сабагы: ойлор жана сунуштар» деген тема боюнча мугалимдердин мыкты 

эссе, дилбаян, ой толгоо макалаларына. 

- «Адеп сабагы мага эмне берди?» деген тема боюнча окуучулардын  мыкты эссе, 

дилбаян, ой толгоолоруна. 

- Адеп сабагынын мыкты класс-кабинетине (адеп борборуна).  

Аталган номинациялар боюнча жеңүүчүлөрдү республикалык конкурстук комиссия 

аныктайт. Комиссия тарабынан эң мыкты деп табылган талапкерлер республикалык 

сынакка чакырылып, ноябрь айында жыйынтыктоочу турга катышышат. Жеңүүчүлөргө 

баалуу сыйлыктар ыйгарылат.Мыкты материалдар жана иштелмелер өзүнчө жыйнак 

болуп жарык көрөт. 

3. Быйылкы окуу жылында адеп сабагына төмөндөгү адабияттар колдонууга сунуш 

кылынат:  

1. Рыспаев С., Абдухамидова Б.  Адеп алиппеси. 1-кл. үчүн окуу китеби жана 

мугалимдер үчүн усулдук колдонмо. – Б. 2007. 

2. Мусаева В., Ысманова Ж. ж.б.  Адеп. 2, 3, 4-кл. үчүн окуу китептери жана 

мугалимдер үчүн  усулдук колдонмолор. –Б. 2007. 



3. Калдыбаева А., Мурзалиева З. ж.б. Адеп (Мурас).   5-кл. үчүн окуу китеби жана 

мугалимдер үчүн  усулдук колдонмо. –Б. 2005. 

4. Асаналиев Ү.Ж.Ширимкулова Адеп ( Мурас). 6-кл. үчүн окуу китеби. – Б. 2012. 

5. Назаралиева Ш. Адеп ( Мурас). 7-кл. үчүн окуу китеби. –Б. 2010. 

6. Кармышаков А. Адеп (Адам таануу). 8-кл. үчүн сынак окуу китеби. – Б. 2012. 

9-11-класстарда интеграцияланган жаран таануу курсунун курамында адептик 

темаларды өтүүдө төмөндөгү материалдардан пайдалануу сунуш кылынат: 

- Иптаров С., Жарашева Г. ж.б. 9-кл. үчүн окуу китеби. –Б. 2009. 

- Назаралиева Ш. Адеп. Эл таануу. 10-кл. үчүн окуу куралы –Б. 2009.  

- Байгазиев С.О. Маданият таануу. 11-кл. үчүн окуу куралы. –Б. 2009. 

- Калманбетов М., Бекбердиева К. Ыйман сабагы. 1-11-кл. үчүн усулдук колдонмо. –Б. 

2003. 

Мындан тышкары, мугалимдерге жардам иретинде жарык көргөн «Адеп топтому»  

(Ш. Назаралиева, 2005),«Адеп үлгүсү». 1-класс. 2007, «Өрнөктүү бөбөк». 2-класс. 2008, 

«Адеп» 5-класс. 2013, «Адеп». 6-класс. (А.Кармышаков, 2010),«Турмуш сабактары». 1 

жана 2-бөлүмдөрү.(Б.Жунусалиев, Ж.Бекчороева.2012, 2013), «Кыргыз жан 

дүйнөсү»(С.Иптаров.2012), «Адептик дил баян» (С.А.Калматова, 2012), «Адептик билим 

берүүнүн айрым илимий-методикалык маселелери»(С.Иптаров, 2012), «Адеп сабагы 

боюнча дидактикалык оюндар» (Т.Алдаяров, 2013), «Айкөл Манас атанын руханий, 

адептик-ыймандык жана патриоттук улуу өрнөктөрү» (С.Байгазиев, 2013)сыяктуу 

кошумча адабияттарды пайдаланууга болот. 

Методикалык кеңешменин өтүшү тууралуу маалыматты төмөндөгү дарекке 

жиберүүгө болот. Бишкек ш., Эркиндик көчөсү, 25. Кыргыз билим берүү академиясы. 

Социалдык-гуманитардык предметтер лабораториясы.Т. (0312) 62-23-53; (0772) 55-95-96, 

(0312) 62-14-39; (0771) 38-71-72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


