
 

Адам жана коом предмети боюнча 4-чейректе өтүлүүчү темалар 

5-6-9-10-11-класстар  

5-класс 

№ Тема Сааты Окуу материалы Ссылка Эскертүү 

1 Инсандын адеп-

ахлактык сапаттары 

жана иш-аракеттери 

1 

 

Тема «Нравственный 

поступок» 

https://mega-talant.com 

 

 

 

1 

 

2 Коомдогу жүрүш-

туруш эрежелери 

1 

 

Тема “Правила и нормы 

поведения в обществе” 

https://infourok.ru 

 

 

1 

 

3 Балдардын укук 

бузуулары жана 

жоопкерчилиги 

1 

 

Тема «Мы в ответе за 

свои поступки» 

https://nsportal.ru 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mega-talant.com/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/


6-класс 

№ Тема Сааты Окуу материалы Ссылка Эскертүү 

1 Мекенди коргоо  1 

 

 

Тема “Защита Отечества” https://nsportal.ru 

 

 

2 Жарандардын тең 

укуктуулугу 

(Кыргызстандагы 

элдердин улуттук 

өзгөчөлүктөрү)  

1 Тема “Равноправие граждан” https://infourok.ru 

 

Кошумча 

материал: 

https://docstore.o

hchr.org 

 

 

3 Айлана-чөйрөнү 

коргоо (Мамлекеттик 

мүлктү сактоо жана 

өнүктүрүү) 

1 Тема “Проблемы окружающей среды” https://nsportal.ru 

 

Кошумча 

материал: 

www.https//krsu.

edu.kg 

4 Мамлекет жана 

экономика  

 

1 Менин кирешелүү чарбам: 9-10-

класстар үчүн кошумча окуу китеби. 

Ральф ван Гелдер, ж.б. – Төртүнчү 

чыгарылыш. – Б: 2016. – 337 б. 

(Кыргыз, орус, өзбек жана тажик 

тилдеринде) 

http://kao.kg/ 

 

Окуу китептеги 

материалдарды 

6-класс үчүн 

ылайыкташтыр

ып өтсө болот 

5 Керектөө маданияты 

(Үй-бүлөнүн материал-

дык абалы) 

1 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://docstore.ohchr.org/
https://docstore.ohchr.org/
https://nsportal.ru/
http://www.https/krsu.edu.kg
http://www.https/krsu.edu.kg
http://kao.kg/


 

9-класс 

№ Тема Сааты Окуу материалы Ссылка Эскертүү 

1 Укук бузуу, кылмыш 

жана жоопкерчилик 

1 

 

 

Эсенканов К. Адам жана коом: 

Мамлекет жана укук негиздери. Орто 

мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби. – 

3-бас., – Б.: “Инсанат”, 2012. – 160 б. 

https://lib.kg 

 

21. Укук 

бузуунун 

түрлөрү 

22. Жазанын 

түрлөрү 

2 Коррупция 

 

 

1 Коррупция.  

Твое НЕТ имеет значение.  

https://www.un.org 

 

 

Материалы 

всемирного 

банка для 

учящихся 

3 Укук бузуулардын 

себептери 

1 

 

 

Эсенканов К. Адам жана коом: 

Мамлекет жана укук негиздери. Орто 

мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби. – 

3-бас., – Б.: “Инсанат”, 2012. – 160 б. 

https://lib.kg 

 

23. Укук 

бузуунун 

себептери 

4 Инсанга каршы 

кылмыштар 

1 Эсенканов К. Адам жана коом: 

Мамлекет жана укук негиздери. Орто 

мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби. – 

3-бас., – Б.: “Инсанат”, 2012. – 160 б. 

https://lib.kg 

 

29. Жазык укугу 

5 Менчикке каршы 

кылмыштар 

1 

 

 

Уголовная – правовая характеристика 

состава разбоя в Кыргызской 

Республики 

https://student312.com 

 

 

 

6 Кылмыштуу топ 1 Как попадают в преступную группу?  www.ug.ru 

 

 

https://lib.kg/
https://www.un.org/
https://lib.kg/
https://lib.kg/
https://student312.com/
http://www.ug.ru/


7 Жарандардын бейпил 

турмушу 

 

 

1 Эсенканов К. Адам жана коом: 

Мамлекет жана укук негиздери. Орто 

мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби. – 

3-бас., – Б.: “Инсанат”, 2012. – 160 б. 

https://lib.kg 

 

15. Кыргыз 

Республикасын

ын жаранынын 

укуктары жана 

милдеттери 

8 Жаран, бийлик, 

демократия  

1 “Демокартия: государство и 

общество” 

https://urok.1sept.ru 

 

 

9 Кыргыз 

Республикасынын 

Конституциясы. 

Мыйзам үстөмдүгү 

1 Эсенканов К. Адам жана коом: 

Мамлекет жана укук негиздери. Орто 

мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби. – 

3-бас., – Б.: “Инсанат”, 2012. – 160 б. 

https://lib.kg 

 

5. Кыргыз 

Республикасын

ын 

Конституциясы 

10 Укуктук мамлекет 

 

1 

 

 

Эсенканов К. Адам жана коом: 

Мамлекет жана укук негиздери. Орто 

мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби. – 

3-бас., – Б.: “Инсанат”, 2012. – 160 б. 

https://lib.kg 

 

2. Укук 

түшүнүгү. Укук 

жана адеп-ахлак 

11 Жарандар өлкөнү 

башкарууга кантип 

катышат?  

1 Эсенканов К. Адам жана коом: 

Мамлекет жана укук негиздери. Орто 

мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби. – 

3-бас., – Б.: “Инсанат”, 2012. – 160 б. 

https://lib.kg 

 

28. Шайлоо 

укугу 

12 Эмне үчүн шайлоого 

барыш керек? 

1 

 

13 Кыргыз Республикасы 

 

 

1 

 

 

Эсенканов К. Адам жана коом: 

Мамлекет жана укук негиздери. Орто 

мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби. – 

3-бас., – Б.: “Инсанат”, 2012. – 160 б. 

https://lib.kg 

 

6. КРнын 

мамлекеттик 

түзүлүшүнүн 

жалпы 

принциптери 

https://lib.kg/
https://urok.1sept.ru/
https://lib.kg/
https://lib.kg/
https://lib.kg/
https://lib.kg/


14 Президенттин, пар-

ламенттин жана сот 

бийлигинин иш-

аракеттери мага кандай 

таасир этет? 

1 Эсенканов К. Адам жана коом: 

Мамлекет жана укук негиздери. Орто 

мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби. – 

3-бас., – Б.: “Инсанат”, 2012. – 160 б. 

https://lib.kg 

 

8. 9. 10. 12. 

КРгы 

мамлекеттик 

бийлик.  

14 Өкмөттүн бийлиги 

жана бюджет 

 

1 Эсенканов К. Адам жана коом: 

Мамлекет жана укук негиздери. Орто 

мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби. – 

3-бас., – Б.: “Инсанат”, 2012. – 160 б. 

https://lib.kg 

 

11. Аткаруу 

бийлиги 

16 Жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу 

жөнүндө билүүнүн эмне 

кереги бар? 

1 Эсенканов К. Адам жана коом: 

Мамлекет жана укук негиздери. Орто 

мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби. – 

3-бас., – Б.: “Инсанат”, 2012. – 160 б. 

https://lib.kg 

 

29. Жергилик-

түү өз алдынча 

башкаруу 

органдары 

      

 

 

10-класс 

№ Тема Сааты Окуу материалы Ссылка Эскертүү 

1 Административдик 

укук  

1 Тема: “Административное право” https://infourok.ru 

 

 

2 Жарандык укук 

 

 

1 Конспект урока по обществознанию  

“Гражданское право” 

https://infourok.ru 

 

 

3 Келишимдик 1 https://lib.kg  

https://lib.kg/
https://lib.kg/
https://lib.kg/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://lib.kg/


мамилелер 

 

Жарандык жана мамлекеттик 

башкарууга катышуу – XXI 

кылымдын жарандык коомундагы 

силердин ролуңар: Кыргыз 

Республикасынын жалпы билим 

берүү мектептери үчүн окуу куралы. 

Биринчи бөлүк, 10-кл / Ж.Пилон 

ж.б., – Б.: IFES, 2004 – 176 б. 

 

4 Менин эмгек 

ишмердигимди эмне 

жөнгө салат? 

1 

 

 

 

5 Менин жумуш 

режимим 

1  

6 Коррупция 

 

 

1 Коррупция.  

Твое НЕТ имеет значение.  

https://www.un.org 

 

 

Материалы 

всемирного 

банка для 

учящихся 

7 Жазык укугу жана 

жоопкерчилик 

 

1 Правонарушения и юридическая 

ответсвенность 

https://resh.edu.ru 

 

Видеоурок  

 

11-класс 

№ Тема Сааты Окуу материалы Ссылка Эскертүү 

1 Эмгек миграциясы 

жана чет өлкөлүк 

экономикалык 

жардам 

1 1. Конспект урока в 10-м классе по 

теме «Размещение и миграция 

населения» 

2. “Миграция и развитие в 

Центральной Азии” 

3. Инвестиции 

1. https://urok.1sept.ru 

2. https://iom.kg 

3. www.stat.kg 

1-материал 

сабакка 

даярдануу,  

2-, 3-материал 

окуучулардын өз 

алдынча иштөөсү 

https://www.un.org/
https://resh.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://iom.kg/
http://www.stat.kg/


үчүн 

2 Эл аралык 

экономикалык 

уюмдар жана 

интеграция 

1 1. Урок в 11-м классе по теме: 

“Мировая экономика” 

2. Кыргызская Республика в системе 

международных экономических 

отношений 

1. 

https://nsportal.ru/miro

vaya_ekonomika_11_k

l.pptx 

2. 

https://lib.krsu.edu.kg 

1-материал 

сабакка 

даярдануу,  

2-материал 

окуучулардын өз 

алдынча иштөөсү 

үчүн 

3 Цивилизация жана 

анын өнүгүшү 

1 

 

 

Конспект урока по обществознанию 

10класс по теме: “Историческое 

развитие человечества” 

https://infourok.ru 

 

 

4 Чыгыш жана Батыш 

 

1 

 

 

Технологическая карта урока 

обществознания на тему “Восток и 

Запад в диалоге культур” 

https://nsportal.ru 

 

 

5 Азыркы дүйнө 

 

 

 

1 Урок “Глобальные проблемы 

современности” 

https://kopilkaurokov.r

u 

 

 

6 Адамзыттын 

ааламдык маселелери 

 

1  

7 Адамзаттын 

альтернативдүү жолу  

 

1 Поурочный план «Глобализация» https://nsportal.ru 

 

 

 

https://nsportal.ru/mirovaya_ekonomika_11_kl.pptx
https://nsportal.ru/mirovaya_ekonomika_11_kl.pptx
https://nsportal.ru/mirovaya_ekonomika_11_kl.pptx
https://lib.krsu.edu.kg/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://nsportal.ru/

