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«Кыргызстандын саясий системасы» оюну. (Оюн эрежелери) 

Командалар, ошондой эле, айрым оюнчулар катышышат. Ойногондор оюндун ар 

бир турунун тапшырмаларын аткарууга жана мүмкүн болушунча көбүрөөк упай 

(шайлоочулардын добушун) топтоого тийиш.  

— Оюндун аягына чейин көбүрөөк упай топтогон оюнчу (команда) жеңишке 

жетишет (оюнду аяктоонун биринчи варианты); 

— белгилүү сандагы упайды баарынан мурда топтосо жеңишке жетишет (оюнду 

аяктоонун биринчи варианты). 

Оюн беш турдан турат. Ар бир турдун тапшырмасын аткаргандыгы үчүн оюнчу 

(команда) 5 упай (5 шайлоочунун добушун) алат. Эгерде оюнчу турдун тапшырмасын 

аткарбаса, упай албайт. Үчүнчү турга «Кошумча добуш» деген тапшырма киргизилген. 

Мындай ар бир тапшырма үчүн оюнчу 10 упай алат. Оюнчулардын кошумча 

тапшырмаларды аткарышына чек жок. 

Биринчи тур. Биздин мамлекет 

Тапшырма 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын текстине таянып, суроолорго жооп 

бергиле жана тапшырманын аткаргыла. 

 Биздин мамлекетте ким суверенитеттин алып жүрүүчүсү жана бийликтин бирден-бир 

булагы болуп саналат? Суверенитеттин алып жүрүүчүсү жана бийликтин бирден-

бир булагы деген сөзгө сиз кандай түшүнөсүз? 

 Конституцияга ылайык, Кыргызстан унитардык мамлекет болуп саналарын 

далилдегиле. Унитардык мамлекет түшүнүгү эмнени билдирет? 

 Кыргызстандын мамлекеттик бийлигинин жогорку органдарын санагыла. 

Кыргызстандын жогорку бийлик органдарын мүнөздөгүлө. 

 Тапшырманы аткаруу убактысы — 10 - 15 минут. 

Экинчи тур. Биздин укутарыбыз жана эркиндиктерибиз 

Тапшырма 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын текстине таянып, Кыргызстандын 

негизги мыйзамы демократиялык укуктук мамлекетти калыптандырууга шарт түзөөрүн 

далилдегиле. 

Тапшырманы аткаруу убактысы — 10 -15 минут. 

Үчүнчү тур. Идеология. Партиялар. Коомдук уюмдар 

Тапшырма 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын текстине таянып, Кыргызстандын 

негизги мыйзамы өлкөнүн демократиялык саясий режимин калыптандырууга шарт 

түзөөрүн далилдегиле. Өз жообуңарды түшүндүргүлө. 

Тапшырманы аткаруу убактысы — 5 минут. 

Кошумча упайлар 

Төмөнкү темалар боюнча бир баракка маалымат же 2 минуталык оозеки доклад 

даярда Төмөнкү темалар боюнча бир баракка маалымат же 2 минуталык оозеки доклад 

даярда: 

1. Азыркы идеологиялык агымдар. 

2. Азыркы  Кыргызстандын саясий партиялары. 

3. Азыркы Кыргызстандын коомдук кыймылдары жана коомдук уюмдары. 

Төртүнчү тур. Маалымат, маалымат... 

Тапшырма 



 

КыргызРеспубликасынын Конституциясынын нормаларынын демократиялык 

мүнөздө экендигин далилдегиле. 

Ушул статьянын текстине таянып, төмөндөгү суроолорго жооп бергиле: 

1. Эмне үчүн, сөз эркиндигиндеги айрым чектөөлөргө карабастан, аталган статьянын 

демкратиялык мүнөзү тууралуу айтууга болот? 

2. Улуттук сыймык менен улутчулдуктун ортосунда кандай айырма бар? 

3. Массалык маалымат эркиндигин сиз кандай түшүнөсүз? 

Тапшырманы аткаруу убактысы — 10 минут. 

Бешинчи тур. Газеттик статья 
Тапшырма 

Сизге бир стандарттуу барактын көлөмүндө газеталык макала жазуу керек. 

Макалада төмөнкү темаларды ачып, Кыргызстандын Конституциясына кыскача 

мүнөздөмө бергиле: 

1. Кыргызстандагы башкаруу формалары жана маммлекеттик түзүлүшүнүн тиби. 

2. Конституцияда жарандык коомдун принциптеринин бекемделиши. 

3. Конституцияда укуктук мамлекеттин принциптеринин бекемделиши. 

4. Кыргызстандын Конституциясы өлкөдө демократиялык саясий режимди куруу үчүн 

негиз катары. 

  Тапшырманы аткаруу убактысы — 15 минут. 

Бешинчи турдун тапшырмасын аткаргандан кийин оюнчулар өз газеталык 

макалаларын окуп беришет. 

Оюндун аягында жыйынтык чыгарылып, жеңүүчүлөр жарыяланат. Айрым 

турларда коюлган суроолорго жана тапшырмаларга туура, мазмундуу жана кызыктуу 

кылып жооп берген оюндун катышуучуларын же команданы өзүнчө белгилеп койсо 

жакшы болот. 
 


