
2 КУТШ1Ш Окуялар, фактылар 23-февраль, 2018-жыл

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО 
ПЕРЕХОДУ ШКОЛ НА 

ПЯТИДНЕВКУ
10 января 2017 года Жогорку Кенеш Кыргызской Рес

публики принял изменения в Закон «Об образовании», со
гласно которому (ст. 16.10) вводится норма пятидневной 
рабочей недели с учетом предельно допустимой учебной 
нагрузки.

В соответствии с государственным образовательным стан
дартом среднего общего образования, предельная учебная 
нагрузка варьируется от 20 часов в начальной школе, до 26-32 
часов в основной и старшей школе.

Еще в 2016 году Министерство образования и науки Кыр
гызской Республики внесло изменения в Государственный об
разовательный стандарт (постановлением Правительства от 
15 ноября 2016 года № 590), введя норму пятидневной учебной 
недели для 1-4 классы, а также для основной и старшей шко
лы, если недельная учебная нагрузка не превышает 30 часов 
в неделю. В случае превышения недельной учебной нагрузки 
в 30 часов общеобразовательная организация устанавливает 
6-дневную учебную неделю.

Со второго полугодия 2016 года начался переход начальных 
классов и 5-8 классов на обучение по пятидневной учебной не
деле. В ряде школ учащиеся 10-11 классов также учатся 5 дней.

Поскольку для 9 классов учебная нагруз
ка в Базисном учебном плане составляет 32 
часа, 9-классники продолжают учиться в режиме 
6-дневной недели. Также продолжают учиться 
гимназии и лицеи поскольку они имеют гимна- 
зический/лицейский компонент, что увеличивает 
количество часов обучения.

Внесение изменений в Закон «Об образова
нии» предоставляет нормативные основания для 
перехода К обучению по пятидневной учебной 
неделе всем школам Кыргызской Республики 
во всех классах, где учебная нагрузка не пре
вышает 30 часов в неделю.

Поскольку изменение количества учебных 
дней не влияет на изменение общей учебной 
нагрузки, которая регламентируется Базисным 
учебным планом, на зарплате учителей эти 
нововведения никак не скажутся.

Также ученики будут продолжать заниматься 
по действующим стандартам и программам.

Другой вопрос, что в настоящее время Мини
стерство образования и науки готовит перспек
тивный Базисный учебный план, который должен 
оптимизировать нагрузку на учащихся. Он будет 
апробирован сначала в ряде школ Кыргызстана, 
и только после этого будет приниматься решение 
о введении его для всех школ страны.

При этом общее количество часов Базисного 
учебного плана сокращаться не будет. Речь 
идет об изменении содержания образования 
и структуры Базисного учебного плана, чтобы 
обеспечить соответствие нашего образования 
потребностям развития Кыргызстана. В новом 
плане будут учтены те приоритеты, которые 
являются главными в страновых стратегических 
документах.

В связи с приостановлением учебно-воспи
тательного процесса в январе 2018 года из-за 
аномально холодной погоды, для выполнения 
учебных программ, Министерство образования 
и науки Кыргызской Республике издало приказ 
№ 152/1 от 8 февраля 2018г. «Об организации учебно-воспитательного 
процесса во II полугодии 2017-2018 учебного года в общеобразова
тельных организациях Кыргызской Республики».

Согласно данному приказу, учащиеся, при пятидневном обучении -  
будут отдыхать на весенних каникулах с 21 по 30 марта. Восполнение 
пропущенных учебных часов будет организовано за счет обучения по 
субботам в течение марта месяца;

При шестидневном обучении -  каникулы будут длиться с 26 по 30 
марта. Пропущенные часы будут восполнены за счет обучения 26-30 мая.

Пресс-служба МОиН КР

о к у у ч у л а рд ы н  «журегтмде Кы р г ы зс т а н »
АТТУУ ЫР СЫНАГЫ

Ош шаарында 23-ф евраль -  А та  мекенди иоргоочуларды н кунуне арналган 
“Ж урегум дв К ы р гы зс та н " а т т у у  м узы ка л ы к-п а тр и о тту к ы рларды  м ы кты  а тка р га н  
окуучуларды н арасында кароо-сы нак болуп в т т у . Бул туур а л уу  Ош ш аардык билим беруу 
баш кармалы гы нан кабарлаш ты .

Аталган сынактын шартына ылайык, катышуучулар патриот- 
тук ырларды жандуу ун менен музыкалык аспаптын коштоосунда, 
ошондой эле минусовканын жардамында аткарышты. Мында 
10-14 жаштагы окуучулар езунче, 15-17 жаштагы окуучулар 
езунче курактык езгечелугуне жараша бааланып, жыйынтыгы 
чыгарылды.

Бул сынак жаш муундун эли-жерине, мекенине болгон 
суйуусун кучетуу, жашоого, искусствого болгон кызыгуусун 
арттырууга жана эл арасындагы жацы енерлуу жаштардын 
бетин ачуу максатында уюштурулду. Ош мамлекеттик универ- 
ситетинин искусство факультетинде еткен сынак менен кошо 
мектеп бутуруучулеру учун ачык эшик кундеру уюштурулуп, 
аталган факультет даярдаган концерттик программалар, мода 
кергезмелеру жана суреттартуу иш-чарасы менен коштолду.

Сынактын жалпы 97 катышуучусунун ичинен алдыцкы 
орунду алган окуучулар Ош шаарынын маданият башкарма- 
лыгынын атайын дипломдору менен сыйланды.

КЫРГЫЗ КОРЕЙ ДОСТУГУН ДАЦАЗАЛАГАН 
МЕКТЕП

19-февралда Ч ы гы ш  Ж ацы жы лы на арналган “Кы ргы з-корей  
д о с т у гу " а т т у у  ф естиваль Биш кек ш аары ндагы  № 2 о р то  
м ектебинде в т т у .

Майрамды мекгептин директору Чынара Маразыкова бардык катышу- 
учуларды Жацы жылы менен кутгукгап, келген конокторду тааныштыруу 
менен ачып берди. Корей тилин 16 жылдан бери ездештуруп келе жаткан 
бул мектептин таланттуу окуучулары корей тилинде жомокторду, ыр, бий- 
лерди тартуулашып, майрамды шацга белешту. Окуучулар келген конокторго 
ездерунун колдору менен жасаган белектерди тартуулашты.

“Жыл сайын бул мектепте Жацы жыл майрамы еткерулуп келет. Корей 
тилин, маданиятын, тарыхын жылдан жылга мыкты децгээлде ездештуруп 
жатканы бизди кубандырат. Окуучулар кубануу менен сахнада ез енерлерун 
керсетуп жатышты. Мектептин директоруна жана бардык катышуучуларга 
терец ыраазычылык билдирип, мындан ары даты кептеген ийгиликтерди 
каалайбыз", - деди Бишкек шаарындагы Кореянын Билим беруу борборунун 
директору Мин Чжен Чин.
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№78 м ектеп-гим назиясы нда  
Биш кек ш аарындагы  
м е кте п те рд и н  м а тем а ти ка  
жана ф изика м угалимдери учун 
“ С абактан алган теор и ял ы к 
билимдерин п р а кти ка  менен 
айкалы ш ты руу”  а т т у у  семинар 
болуп в т т у .

Алгач семинар “Электр тогунун 
аракети”, “Сумманын жана айырма- 
нын квадратынын жардамы менен 
кебейтуучулерге ажыратуу”, “Кеп бур- 
чтуктар”, “Белчектерду белууге карата 
кенугуу иштее” деген темадагы терт 
башка ачык сабактар менен башта- 
лып, аталган мектептин мугалимдери 
жана окуучулары келген конокторго 
интерактивдуу сабактардын улгусун 
керсетуп беришти.

“Бул семинар Билим беруу башкар- 
малыгы тарабынан уюштурулуп, жыл 
сайын ар кайсы мектептерде еткерулуп 
келет. Быйылкы февраль айындагы се- 
минарды биздин мектеп еткеруп жатат. 
Бул жерде ар бир мугалим езунун ка- 
лендардык планынын негизинде ошол 
кунге туура келген сабагын етту” , - дейт 
N978 мектептин директору Музаева 
Элнура.

Ачык сабактар буткенден кийин бар
дык катышуучулар жыйындар залында 
етулген сабактарга анализ жургузушуп, 
ез ойлорун, сунуштарын айтышып, 
уюштуруучуларга ыраазычылыктар ын 
билдиришти. Андан соц 9-10-класстын 
окуучулары класстан тышкаркы иш бо- 
юнча Физика-информатика методика- 
лык бирикмеси тарабынан даярдалган 
“Менин кыялымдагы шаар” долбоорун 
сунушташты. Долбоордо алар ез колдо
ру менен жасаган уйлердун макеттерин 
тартуулашып, алардын кантип жасал- 
ганын жана канча материал коротул- 
ганын айтып беришти. Андан сыртка- 
ры балдар сабактан алган теориялык 
билимдерин иш жузуне ашырган бир 
канча долбоорлорунун дагы макетте
рин керсетушту. Иш-чара сабак етуу 
менен гана чектелип калбастан, окуу
чулар даярдаган ар турдуу ыр, бийлер 
менен коштолуп, келген коноктордун 
маанайын кетерушту.

ОШМУНУН СТУДЕНТТЕРИ ИСПАНИЯДАН 
БИЛИМ АЛЫШАТ

21-февралда ОшМ Унун т е р т  с ту д е н ты  И спаниянын Кадис 
ун и в е р си те ти н е н  бир се м естр  билим а л ь т  келуу учун ж внвп  
ке ти ш ти .

Испанияга кеткен студенттер атайын конкурстун негизинде тандалып 
алынды. Аларды 19-февралда окуу жайдын ректору Каныбек Исаков кабыл 
алып, алар менен пикир алышкан. Анда ректор акыркы учурда ОшМУда 
тышкы жана ички академиялык мобилдуулуктун кулачы кецейип, жакшы 
жолго коюлуп, системалуу иш жузуне ашып жаткандыгына токтолгон 
жана студенттерге кец дуйнеде билим жолун улоого езгече шарттар 
тузулуп, турдуу программалар, долбоорлор аркылуу билим алмашууга 
мумкунчулуктер арбын экендигин белгилеп, сапарлары байсалдуу болуп, 
ийгиликтуу окуп келуулерун каалаган.

Эске салсак, ОшМУ Испаниянын Кадис университети менен Эраз- 
мус+ программасындагы эл аралык кредиттик мобилдуулук багытында 
уч жылдан бери кызматташып келет. Бул программанын алкагында 
ОшМУнун Юго жакын студенти билим алып келишсе, бир нече окутуу- 
чулар тажрыйба белушуп келишкен. 2017-2018-окуу жылынын 1-жарым 
жылдыгында жалпысынан 256 студент сырткы жана ички академиялык 
мобилдуулуктен етушту.

тгрк м вавнчяты нв  
врнвпаы

Туркияны н Б и ш ке кте ги  Элчилигинин 
м аданият жана м аалы м ат 
вкул чулугу тарабы нан “ Туркияны  
та а н у у " иш -чарасы  е тке н  жумада 
«Биш кек парк» соода борборунда 
е т т у .

Иш-чарада Турк дуйнесунун орке- 
стри менен поп-оркестрдин коштоосунда 
керуучулердун журегунен тунек тапкан 
ырлар, элдик бийлер аткарылып, Кыр- 
гызстандын белгилуу ырчылары Гулзада 
Рыскулова, Юлия Руцкая, Аскат Мусабе- 
ков жана Турдакун Ниязалиевдин мукам 
ундеру иш-чаранын керкуне керк кошту. 
Муну менен катар Кыргыз-Турк “Манас” 
университетинин, Турк тилин уйретуу бор
борунун (ТТЕЦМЕ1Ч)( Кыргыз-Турк Ана- 
долу кесиптик кыздар лицейи, Кыргыз- 
Турк Анадолу лицейи жана Бишкек-Турк 
мектебинин окутуучулары, мугалимдери 
жана окуучулары тарабынан даярдалган 
концерттик программа тартууланды.

-Туркия Кыргызстандын эгемендигин 
тааныган биринчи мамлекет болуп сана- 
лат. Жыйырма жылдан ашуун убактан бери 
Кыргыз-Турк «Манас» университети эки 
мамлекеттин ортосундагы алтын кепуре 
болуп келе жатат. Биздин бугунку максат 
Туркиянын маданиятын, окуу жайларын 
кыргызстандыктарга таанытуу, алар туу
ралуу маалымат беруу анан жен гана элге 
жакшы маанай тартуулоо болуп саналат, - 
дейт КМТУнун ректору Себахаттин Балжы.

ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ КЫРГЫЗ 
ТИЛИН КОМПЬЮТЕРЛЕШТИРЕТ

20-февралда У л у т т у к  илимдер академиясында 
кы р гы з ти л и н  ко м пью терлеш тируу жана 
андагы  квйгвйлвр та л куу га  алынды.

Бул тармакта иш жургузуп келе жаткан адис, “Тамга- 
КИТ” программасынын автору, компьютердик инженер 
Эмил Асанов кыргыз тилин компьютерлештируудегу 
кейгейлер, мамлекеттик тилге тийиштуу дагы ко- 
шумча программаларды иштеп чыгуунун жолдору 
тууралуу айтып берди. Андан сырткары. КР УИАнын 
Борборлоштурулган илимий китепканасына компью
тердик калыпка салынып даярдалган материалдарды 
киргизуу сунушун айтты.

Академиянын президенти Мурат Жуматаев ака
демия учурда актуалдуу болуп турган бул маселени 
колдоорун, аны ишке ашыруу учун кадамдуу пландар- 
ды тузуп, илимий долбоор менен иш баштаса боло- 
орун белгилеп: “Коомдук илимдерге кирген Тил жана 
адабият, Тарых жана маданий мурас, Философия 
институттары кыргыз тили боюнча кыйынчылыктарга 
кебуреектушугууда. Санариптештируу мезгил тала- 
бы болгондуктан, акырындап кадам шилтей берсек, 
биздин долбоор бир нечежылда ишке ашып калышы 
толу к мумкун”, - деди.

Филология илимдеринин кандидаты Нурзина 
Ыйсаева Э.Асановдун программасынын колдонуу 
чейресунун тар болуп жаткандыгынын бирден-бир 
себеби -  жаштардан сырткаркы, орто жана улуу 
муундун компьютерди жацыдан ездештуруп баш- 
таганында экендигин, эми заман талабына жараша 
жакынкы 5-6 жылда бул программага суроо-талаптын 
есееру калетсиз экендигин баса белгиледи.

Даярдаган Ч.КИЙИЗБАЕВА


