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И.К Ахунбаев атындагы КММА нын алдындагы лицейдин 2017-2018 окуу 
жылына карата окутуу кыргыз тилинде жургузулген класстар учуй тузулген окуу

планы

Компонент Билим беруу жааты Сабактын аталышы Базиетик
вариант
10

Тил Кыргыз тили 2
Орус тили 2
Чет тили 2

Математикалык Математика 4
Т абигый-илимий Биология 1

Химия 2
Физика 3
Г еоргафия 1
Астрономия

Чеберчилик Кыргыз адабияты 3
Орус адабияты 2

Социалдык Кыргызстан тарыхы 1
Дуйне тарыхы 1
Адам жана 
коом/экономика

1

Ден соолук маданияты Дене тарбиясы 2
Аскерге чейин даярдоо 2

Мамлекеттик компонент 29
Терендетип окутуу учун тандоо предмета Химия 2
Бардыгы 31
Мектептик компонент Биология 1
6 кундук жуманын жуктемунун жогорку (максималдуу) чеги 32 .
Эмгек тажрыйбасы (кундер менен) 12

КММАнын алдындагы лицейдин окуу планы Билим беруу жана илим 
министрлигинин 2017- жылдын 23- августундагы № 1110/1 буйругуна ылайык 
2017-2018-окуу жылы учун Базиетик окуу планынын негизинде тузулду.

Баймуратов Т.Т.КММА ЦДП директору



И.К.Ахунбаев атындагы КММА нын алдындагы лицейдин 
2017-2018- окуу жылына карата окуу пландарына тушундурме кат

КММАнын алдындагы лицейдин окуу планы Билим беруу жана илим 
министрлигинин 2017- жылдын 23- августундагы № 1110/1 буйругуна ылайык 
2017-2018-окуу жылы учун Базистик окуу планынын негизинде тузулду.

Окутуу негизги билим беруу базасына ылайык жургузулет.Лицейдин окуу 
планы Базистик окуу планынын 3- баскычына шайкеш жана негизги билим беруу 
программасы боюнча нормативдуу эки жылдык меенеттук орто жалпы билим 
берууну камсыздайт.Класстар химия- биология тармагы боюнча багытталып 
окутулат.

Окуу планы мамлекеттик окуу планынын негизинде лицейлик компоненет 
жана тандоо сабагын терендетип экутууну камсыздайт.

Лицейде профилдик окутуу химия- биология багыты боюнча жургузулет. 
Профилдик компонент мамлекеттик компоненттеги сааттар, лицей компонента 
жана тандоо боюнча предметтер компонентинин сааттары менен камсыздалат.
Бул окуучуларды химикалык кошулмалардын бутундугу женунде тушунук 
алуусуна , сырьелук булактарды жана алардын адамга тийгизген таасирин ж.б. 
маселелерди окуп -уйренуусуно шарт тузет. Ошондой эле айлана- чойронун ал- 
абалын уйренуп билууге, биосфера жана жер жер кыртышынын ролу,адам жана 
аны курчап турган чойронун карым- катышындагы койгойлуу маселелерди, 
экологиялык кырдаалдарды алдын ала козомолдоо боюнча жалпы тушунукторге 
тарбиялоого багыттайт. Адам жана анын тузулушу, анын денесинде журуп 
туруучу процесстердин пайда болушу жонундо тушунукторду 
камсыздайт.Гигиенанын эн негизи- сергек жашоону уйротет.
Лицей компоненти жана тандоо сабагы окуу планы менен бирдикте 
окуучулардын, алардын ата- энелеринин отунучу катары профилдик сабакты 
терендетип уйротууну камсыздайт.
Окуу планында мамлекеттик компонент болгон география сабагы экология сабагы 
менен алмаштырылат.

Химико- биология багытынын структурасы
класс Сабактын

аталышы
Мамлекеттик

компонент
Лицейлик
компонент

Тандоо
предмета

компоненти

Жумалык окуу 
сааты

10 химия 2 2 4
10 биология 1 1 2

10- класстарда химия сабагын терендетип окутуу учун теменкудей сааттар 
каралган:
-теоретикалык курс- баардыгы 2 саат, алардын 1 сааты мамлекеттик компонент, 1 
сааты лицейлик компонент;
- спецкурс- практикалык иштерди аткаруу- баардыгы 2 саат, алардын 1 сааты 
мамлекеттик компонент, 1 сааты лицейлик компонент. к
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10- класстарда биология сабагын терецдетип окутуу учуй теменкудей сааттар 
каралган- теориялык жана практикалык курс-баардыгы 2 саат, алардын 1 сааты- 
мамлекеттик компонент, 1 сааты тандоо сабагы боюнча компонент.
Базистик окуу планынын негизинде лицейдегиЮ -класстарда жумалык сааттын 
саны 32 саат.
Окуу жылы 34-36 окуу жумалыгынынан турат да, мамлекеттик стандартка жооп

Сабактын узактыгы- 45 мунет.Танапис 5 жана 10 мунотту тузет.( экзамендик 
учурду эсепке алуу менен).БОПко ылайык , жалпы каникул кундерунунун саны-

берет.

30.
Сабак 8.00 до башталып, саат 14.00 до бутот.

Баймуратов Т.Т.


