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«...Сүрөтчү көп нерсени билүүгө 

милдеттүү экенин айтпасакда, ал жакшы 

сүрөттөө үчүн укмуштуудай көрөгөч, ал 

тургай алдын ала көрө билгич болуусу 

керек...»   

Максим Горький 

 
  

  



 

 

Ченемдик документтер   

 2021-жылы Кыргыз Республикасынын 

президентинин «Инсандын руханий-адап-ахлактык 

өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө» жарлыгы 

жарыяланган.  

 Демек, 2021-2022-окуу жылы Кыргыз 

Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» 

мыйзамына жарыяланган Базалык окуу планына 

жана КРнын аймагында билим берүү тармагына 

тийешелүү болгон укуктук-ченемдик документтерге 

ылайык жүргүзүлөт.   



 

    КӨРКӨМ ӨНӨР 

 

2021-2022-окуу жылы үчүн кыргыз, орус, өзбек жана 

тажик тилдүү билим берүү мекемелеринде Базистик 

окуу планында Көркөм өнөр предметин окутуу 1-4-

класстарда жумасына 2 сааттан, ал эми бир жылда ар 

бир класс үчүн 68 саат каралган. 

    5-6-класстарда жумасына 1 сааттан, ал эми бир жылда 

ар бир класс үчүн 34 саат каралган. 

     7-класста окутуу жумасына 0/1 сааттан окутулат.  

Экинчи жарым жылдыкта 17 сааттык окуу жүктөмү 

сунушталды.  

    



 Көркөм өнөр предмети жаңыланган БОП боюнча 

1-4-класстарда 2014-жылкы окуу программанын 

негизинде түзүлгөн окуу-усулдук материалдары менен 

окутулат. Мурда бир сааттык жүктөм менен окутулса, 

эми жумасына эки сааттык жүктөм менен атайын 

адистиги бар мугалимдер окутушат.  

 Бул маалыматты 2021-жыл 18-июнь №23 (10912) 

Кут Билим газетасынын 11-бетинде Кыргыз 

Республикасынын “Мугалимдердин статусу жөнүндө” 

мыйзамынын 4-бөлүмүнө ылайык “Көркөм өнөр” сабагы 

мыйзамда аныкталган билимге жана тийиштүү 

педагогикалык квалификацияга ээ мугалимдер 

тарабынан окутулары белгиленген.  



  
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 2021-2022-окуу жылы үчүн кыргыз, орус, өзбек 

жана тажик тилдүү билим берүү мекемелеринде 

Базистик окуу планында Технология предметин окутуу 

5-6-8-9-класстарда жумасына 1 сааттан. 

 Ал эми 7-класста окутуу жумасына 1/0 сааттан 

окутулат.  Биринчи жарым жылдыкта 17 сааттык окуу 

жүктөмү сунушталды.   



 

Бул окуу жылында Көркөм өнөр, Технология 

предметин окутуунун өзгөчөлүктөрү. 

 

 Жаңы окуу жылында биз предметтик 

компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу боюнча 

иштерди улантабыз жана окуучуларга Көркөм 

өнөр, Технология сабактарын окутуудагы 

мультимедиялык технологиялардын ролуна 

көңүл бурабыз. 

  



Колдонуу үчүн кошумча сайттар: 

 Кыргыз Республикасынын Билим берүү 

жана илим министрлигинин (https://edu.gov.kg/kg/ ) 

жана Кыргыз билим берүү академиясынын 

(www.kao.kg) сайтынан предметтик стандарттарды, 

предметтик программаларды жана электрондук 

окуу китептерин алып пайдаланыңздар болот.  

 Ал эми (www.Ibilim.kg ) сайтынан көркөм 

сүрөт өнөрү боюнча кызыктуу маалыматтарды, 

ошондой эле мобилдик телефондор үчүн 

версиясын окуу процессинде натыйжалуу 

колдонууну сунуштайбыз. 
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Август методикалык кеңешмесиндеги Көркөм өнөр, 

Технология предметтеринин мугалимдеринин секциясында 

төмөндөгүдөй маселелерин талкуулоо сунуш кылынат: 

 

- Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата ачык 

сабак өткөрүү, окуучулардын чыгармачылык иштери боюнча 

көргөзмөлөрдү уюштуруу; 

- Билим берүү маселелери боюнча ченемдик жана усулдук 

документтерди изилдөө; 

- Окутулуучу предмет жана окутуу усулдары боюнча мугалимдин 

кесипкөй компетенттүүлүгү; 

- Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдү 

калыптандыруу маселелери;  

- "Тажрыйба алмашуу алкагында" жаш адистер менен иш алып 

баруу ж.б. 

 



КӨҢҮЛ  

 

БУРГАНЫҢЫЗДАР 

 

ҮЧҮН РАХМАТ! 


