
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кочкор-Ата колледжинде сабактардын өтүлүшү 

жөнүндө жобо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кочкор-Ата 2021-ж 



I. Жалпы жоболор. 

1.1. Кочкор-Ата колледжинде (мындан ары КАК) сабактарды өтүү режими 

Кыргыз Республикасынын “ Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын жана 

коллдеждин Уставынын негизинде иштелип чыкты. 

1.2. Ушул режим колледждин локалдык актысы болуп саналат жана колледждеги 

окуу режимин аныктайт; 

 

II. Колледжде сабактарды уюштуруу. 
2.1. Сабактардын режими КАКта студенттердин негизги кесиптик билим берүү 

программасы(мындан ары-ОКББП) өздөштүрүү мезгилиндеги ишмердүүлүгүн 

аныктайт; 

2.2. КАКта билим берүү процесси ар бир кесип үчүн КАК тарабынан иштелип 

чыккан, эмгек рыногунун талаптарын эсепке  алуу  менен  Мамлекеттик  билим берүү 

стандартынын негизинде түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана 

илим министрлиги тарабынан бекитилген окуу планына ылайык ишке ашырылат; 

2.3. Кесиптик орто билим берүү программасы боюнча окутуунун мөөнөтү 

Мамлекеттик билим берүү стандартында аныкталган; 

2.4. КАКта ОКББП боюнча билим берүү ишмердүүлүгү бекитилген окуу пландарына 

ылайык, окуу процессинин жылдык графиги боюнча ар бир адистик үчүн түзүлгөн 

расписаниенин негизинде уюштурулат; 

2.5. КАКта окуу жылы 15- сентябрдан башталып, окуу  процессинин  графиги 

боюнча аяктайт; 

2.6. КОББП өздөштүрүү процессинде окуучуларга каникул берилет. Каникулдун 

узактыгы бир жылда 8-11 жума, анын ичинде кышкы мезгилде 2 жумадан кем 

эмес; 

2.7. Күндүзгү окуу формасында аудиториялык окуу жүктөмүнүн максималдуу көлөмү 

жумасына 36 академиялык сааттан ашпайт; 

2.8. Окуу жумасынын узактыгы 5 жумушчу күндү түзөт. Аудиториялык 

сабактардын бардык түрлөрү үчүн академиялык сааттын узактыгы-45 минута 

болуп белгиленет.Сабактар эки академиялык саат бириктирилип 1 пара 

формасында, ортосунда 10 минута танапис менен өтүлөт. Танаписи жок 

өткөрүлгөндө 80 минутаны түзөт. Сабактар бир сменада уюштурулат, биринчи 

смена саат 9-00 дөн башталат; 

2.9. Окуу процессинин графиги бир жылда бир жолу КАКтын директору, окуу 

бөлүмүнүн башчысы, инспектору, бөлүмдүн башчылары, практика жетекчиси 

тарабынан иштелип чыгат жана ЖАМУнун окуу бөлүмүнүн  башчысынын макулдугу 

менен ЖАМУнун проректору тарабынан бекитилет; 

2.10. Сабактардын режими сабактардын расписаниеси аркылуу 

регламенттештирилет. 

1-пара: 9-00- 10-20 

2-пара: 10-30- 11-50 

3-пара: 12-10-13-30 

4-пара: 13-40- 15-00 



2.11. КАКта окуу сабактарынын төмөнкүдөй түрлөрү өткөрүлөт-лекциялык 

сабак,практикалык сабак, лабораториялык сабак, консультациялар, өз алдынча 

иштер, окуу жана өндүрүштүк практикалар, мамлекеттик практика, ж.б. 

2.12. Окуу тайпаларындагы студенттерди саны-20 адамдан кем болбошу керек. 

Лабораториялык жана практикалык сабактарды өткөрүүдө тайпаны кичи 

тайпаларга бөлүүгө болот.Окуу бөлүмү лекциялык сабактарды өтүүдө тайпаларды 

бириктирүүгө укуктуу; 

2.13. Студенттер үчүн учурдагы экзамендер үчүн консультацияга жана жыйынтыктоочу 

мамлекеттик экзамендер үчүн консультацияга 2 сааттан каралат. Окутуучу 

консультацияны сабактан тышкаркы мезгилде өтөт. Мамлекеттик экзамендер үчүн 

сааттар убакыт нормасында белгиленген ченем боюнча эсептелет; 

2.14. Курстук ишти аткаруу окуу дисциплинасындагы окуу ишмердүүлүгүнүн түрү 

катары убакыт ченеминин чегинде аткарылат; 

2.15. Өндүрүштүк практика КАКтын өнөктөш уюмдарынын жана 

ишканаларынын базасында өткөрүлөт. Практиканы уюштуруу тартиби “Практика 

боюнча жобо” боюнча аныкталат; 

2.16. Окуу жылы ичиндеги аралык аттестация процессинде экзамендердин саны 8 

ден ашпайт (дене тарбия боюнча зачет, практика боюнча диф.зачетту эсепке 

албаганда). КОББП өздөштүрүү милдеттүү түрдөгү мамлекеттик аттестациялоо менен 

аяктайт; 

2.17. КОББП өздөштүрүүдө жыйынтыктарга жетишүү, жеке инсанды тарбиялоо 

жана өнүктүрүү,жалпы компетенциясын өнүктүрүү максатында студенттер ар түрдүү 

спорттук, чыгармачылык уюмдардын иштерине катыша алат; 

2.18. Бул жобо кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет. 

Өзгөртүү жана толуктоолор педагогикалык кеңештин чечими менен жүргүзүлөт. 
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