
АВГУСТ КЕҢЕШМЕСИНЕ КАРАТА МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮ 

СУНУШТАР 

Жалпы темасы: “Мектепке чейинки билим берүү боюнча педагогтордун 

компетенттүүлүгү – бул үч жаштан жети жашка чейинки балдарды ар тараптан 

өнүктүрүүнүн жана мектепке сапаттуу даярдоонун негизи”. 

Максаты: Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” (2003), “Мектепке 

чейинки билим берүү жөнүндө”(2009) мыйзамдарына, “Мектепке чейинки билим берүү 

жана баланы кароо” (2012) жана “Үч жаштан жети жашка чейинки балдарды өнүктүрүү 

жана окутуу боюнча колдонмонун” (2014) негизинде балдарды тарбиялоо, окутуу жана 

өнүктүрүү, ошондой эле бакчага барбаган балдарды ар түрдүү формада иш алып барып 

жаткан мектепке чейинки мекемелер менен камтуу жана 480 сааттык программалар 

боюнча 6-7 жаштагы балдарды мектепке сапаттуу даярдоо проблемалары боюнча 

педагогдордун компетенттүүлүгүн калыптандыруу. 

Уюштуруу формалары: интерактивдүү режимде семинар-тренинг жана топтордо 

иштөөнү уюштуруу. Мектепке чейинки мекемелердин директорлорунун жана 

педагогдорунун үч жаштан жети жашка чейинки балдарды тарбиялоо, окутуу жана 

мектепке сапаттуу даярдоо боюнча алдыңкы иш тажрыйбалары менен таанышуу.  

Мектепке чейинки мекемелердеги тарбиялоо, окутуу жана өнүктүрүү боюнча иш 

жүктөмдөрү 2015-2016-окуу жылдарында жогоруда көрсөтүлгөн негизги нормативдик 

документтердин жана “Мектепке чейинки курактагы балдарды тарбиялоо, окутуу жана 

жалпы өнүктүрүүчү (базистик) программа”, “Наристе” балдарды мектепке даярдоо 

программасынын” негизинде таалим-тарбия процессинин мазмунун, методдорун жана 

уюштуруу формаларын балдардын жаш курактарына ылайык сапаттуу өркүндөтүү 

бүгүнкү күндүн өзөктүү маселелеринен болуп эсептелет. 

Мектепке чейинки курактагы балдарды тарбиялоо, окутуу жана өнүктүрүү боюнча 

төмөнкүдөй темалар сунушталат: 

1. Балдарды тарбиялоо, окутуу, өнүктүрүүдө жана мектепке сапаттуу даярдоодо 

мектепке чейинки билим берүү жана кароо” (2012) мамлекеттик стандартынын негизинде 

педагогдордун компетенттүүлүгүнө коюлган негизги талаптарды талкуулоо. 

2. Мектепке чейинки мекемелердин директорлорунун, педагогдорунун адистик 

чеберчиликтерин компетенттүүлүктүн негизинде калыптандыруу маселеси. 

3. Баланы тарбиялоо, окутуу жана өнүктүрүүнүн биримдиги жана учурдагы 

өнүктүрүүчү жаңы технологияларды колдонуу тажрыйбасы. 

4. “Манас” эпосу аркылуу балдардын мамлекет, улут, ата-мекен жөнүндөгү 

түшүнүктөрүн, патриоттук сезимдерин калыптандыруу. 

5. “Манас” эпосундагы элдик каада-салт, үрп-адат жана улуттук оюндарды окуу-

тарбия иштеринде активдүү колдонуудагы иш тажрыйбалар. 

6. Мектепке чейинки мекемелер менен камтылбаган балдарды 480 сааттык 

программалар менен башталгыч мектептин биринчи классында ийгиликтүү окууга 

даярдоо. 

7. Мектепке чейинки курактагы балдарды окутуп-тарбиялоо жана мектепке 

даярдоо проблемалары боюнча ата-эне, коомчулук менен кызматташуу. 

8. “Мектепке чейинки билим берүү жана баланы кароо” (2012) мамлекттик 

стандартынын, “Үч жаштан жети жашка чейинки балдарды өнүктүрүү жана окутуу 

боюнча” колдонмонун жетектөөчү линиялары боюнча программалык материалдарды 

балдардын өздөштүрүүлөрүн баалоо. 

9. Мектепке чейинки мекемелердин кенже жана даярдоо топторун базистик жана 

вариативдик программалар, методикалык колдонмолор жана дидактикалык көрсөтмө 

каражаттар менен камсыздоо маселеси. 

10. Мектепке чейинки мекемелерге тартылбаган балдарды мектепке даярдоо 

программасы (480 саат) менен окутууну ишке ашыруу.  



Семинар-тренингтин аягында көтөрүлгөн проблемалар боюнча талкуу уюштуруу, 

тажрыйба алмашуу. Секциялык иштин жыйынтыгы боюнча резолюциянын долбоорун 

кабыл алуу.  

Балдар бакчаларынын алдыңкы иш тажрыйбасы боюнча көргөзмө уюштуруу: 

-дене-бойдун өсүүсү; 

-социалдык; 

-когнитивдик; 

-эстетикалык; 

-үй-бүлө, коомчулук менен биргелешип иштөө. 

 

Сунушталуучу методикалык колдонмолор: 

1. “Мектепке чейинки билим берүү жана баланы кароо” мамлекеттик стандарты 

(2012)  

2. “Үч жаштан жети жашка чейинки балдарды өнүктүрүү жана окутуу боюнча 

колдонмо” (2014)  

3. “Мектепке чейинки курактагы балдарды тарбиялоонун, окутуунун жана 

өнүктүрүүнүн (базистик) программасы” (Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова)  

4. “6-7 жаштагы балдарды мектепке даярдоонун жалпы өнүктүрүүчү (базистик) 

программасы” (Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова, Т.В.Знакомская)  

5. Балдарды мектепке даярдоо программасы (240 саат, Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова, 

Т.А. Орусбаева, Н.В.Колесникова) 

6. “Наристе” балдарды мектепке даярдоо программасы (480 саат, Н.В Колесникова 

ж.б.) 

7. “Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиячылары жана педагогдору 

үчүн усулдук колдонмо”, түзүүчү: А.А. Исаева 

8. ”Мониторинг физического и нервно-психического развития детей дошкольного 

возраста” (Л.В.Усенко) 

Материал Кыргыз билим берүү академиясынын Мектепке чейинки жана мектепте 

окутуу лабораториясында даярдалды, лабораториянын дареги: Бишкек шаары, Эркиндик 

гүлбагы, 25, тел. (0 312) 62 23 49. 


