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1   Данная первая страница – сканированный формат для просмотра наличия реквизитов по      

утверждению и согласованию. Далее страницы идут согласно нумерации. 



Содержание 
программы 

обучатся приемам работы, которые развивают функциональный язык, 
академический язык предмета, научатся отбирать формы работы с языком 
на предмете. 

Методы 
обучения 

Курс построен на использовании методики интегрированного обучения 
предмету и языку (CLIL), коммуникативной методики обучения, стратегиях 
интерактивного и активного обучения, критического мышления. 

Структура курса  72-часовой курс носит практико-ориентированный характер и построен по 
модульному принципу: 
1 модуль - "Реализация коммуникативного подхода на уроках языка и 
предмета", объем 24 часа, 
Практические занятия - 16 часов. 
2 модуль - "Развитие навыков функциональной грамотности учащихся 
старших классов", объем 24 часа, 
Практические занятия - 8 часов. 

Составители 
программы 

Булатова В.А., старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
Оморова А.А., старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
Орусбаева Д.Н., старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
Ибраимова Р.У., преподаватель ЦИТПКПЯ 

Количество 
часов 

72 часа 

 
1-программа  

 

Структуралык  
бөлүктүн 
аталышы 

Тил окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу  инновациялык 
технологиялар борбору   

Угуучулардын 
категориясы   

Мектептердин кыргыз, орус, англис тили мугалимдери жана ЖОЖдордун 
окутуучулары  

Билим берүү 
программасынын 
аталышы 

Көп тилдүү билим берүү программалары боюнча мугалимдерди  
окутуунун методикалык негиздери  

Программанын 
максаты 

- көп тилдүү билим берүү программасын ишке ашыруу максатында 
филологдор менен предмет мугалимдерин окутуу үчүн тренерлерди 
даярдоо; 
- тил менен предметти интеграциялап окутуу (CLIL) методикасын, 
ошондой эле тилди окутуунун коммуникативдик методикасын 
колдонууда кесиптик компетенциясын өнүктүрүү     

Күтүлүүчү 
натыйжалар  

- көп тилдүү билим берүүнү ишке ашырууга багытталган квалификацияны 
жогорулатуу программаларынын мазмунун өздөштүрүшөт;  
- тилге жана предметке окутуудагы ресурстарды, ыкмаларды жана 
технологияларды тандоого үйрөнүшөт;   
-  коммуникативдик мамиленин өзгөчөлүктөрүн жана экинчи тилде, 
CLILде тилдин функционалдык принцибинин өзгөчөлүктөрүн 
өздөштүрүшөт;  
- “Тилдик билим берүү тармагынын” стандарттары жөнүндө түшүнүк 
алышат;   
-  тил жана предмет сабактарында экинчи тилди окуп-үйрөнүүгө 
деңгээлдик мамилени уюштуруу методдорун жана ыкмаларын 
өздөштүрүшөт;  



- тил жана предмет сабактарында окутуунун активдүү методдорун 
тандашат;  
-  тренингдин катышуучуларын өз ара активдүү окуусун уюштурушат;  

Программанын 
мазмуну 

Программа тил окутуунун теориясы менен методикасынын 
жетишкендиктерин жана ал жетишкендиктерди экинчи тилди билүүнүн 
деңгээлдерин эске алуу менен предмет боюнча сабактарда колдонууну 
камтыйт. Курс филологдордун түрдүү жанрдагы тексттер, графиктер, 
гистограммалар, таблицалар менен иштөөсүнө  көңүл бурат. Тренерлер 
функционалдык тилди, предметтин академиялык тилин өнүктүрүү 
иштеринин ыкмаларын, предметте тил менен иштөө формаларын 
тандоого окуп-үйрөнүшөт. 

Окутуунун 
методдору  

Курс тил менен предметти интеграциялап окутуу (CLIL) методикасын, 
ошондой эле тилди окутуунун коммуникативдик методикасын, 
интерактив жана актив стратегияларын, сынчыл ойлом стратегияларын 
колдонууга түзүлгөн.        

Курстун 
структурасы   

72 сааттык курс практикалык багыттагы мүнөзгө ээ,  модулдук принцип 
боюнча түзүлгөн: 
1-модуль - "Тил жана предмет сабактарында коммуникативдик мамилени 
ишке ашыруу", 24 саат көлөмдө,  
Практикалык сабактар – 16 саат  
2-модуль - "Жогорку класстардын окуучуларынын функционалдык 
сабаттуулук көндүмдөрүн өнүктүрүү", 24 саат көлөмдө,  
Практикалык сабактар – 8 саат. 

Программанын 
түзүүчүлөрү 

Булатова В.А., ТМКЖИТБнун улук окутуучусу 
Оморова А.А.,  ТМКЖИТБнун улук окутуучусу 
Орусбаева Д.Н.,  ТМКЖИТБнун улук окутуучусу 
Ибраимова Р.У. ТМКЖИТБнун окутуучусу 

Сааттардын саны 72 саат 

 
Программа №2 

 

Название 
структурного 
подразделения 

Центр инновационных технологий повышения квалификации 
преподавателей языков 

Категория 
слушателей 

Преподаватели школ и вузов 

Название 
образовательной 
программы 

Методические основы  обучения преподавателей по развитию навыков 
чтения и понимания на родном языке и программах полного погружения в 
начальной школе 

Цель программы - подготовить тренеров для проведения курсов «Стратегии 
обучения чтению и пониманию в начальной школе (144 ч)» и «Стратегии 
развития языковых навыков и навыков чтения в программах полного 
погружения в начальной школе (72 ч.)».  

Ожидаемые 
результаты 

В рамках освоения данной программы в объеме 72 ч., участники 
курса: 

– познакомятся со структурой, программой и содержанием курсов 
«Стратегии обучения чтению и пониманию в начальной школе (144 ч)» 
и «Стратегии развития языковых навыков и навыков чтения в 
программах полного погружения в начальной школе (72 ч.); 



– изучат специфику модулей указанных курсов; 
– освоят методы и приемы, способствующие практической реализации 

материалов курса; 
– усовершенствуют\ разработают тренинговые сессии  

Содержание 
программы 

Данный курс рассматривает: 
-основное содержание модулей, которым участникам предстоит 

вести, включая задачи обучения чтению, методы и приемы формирования 
навыков чтения в начальной школе в области фонематического 
восприятия, расширения словарного запаса, формирования навыков 
беглого чтения и навыков понимания прочитанного, 

-задачи обучения функциональному чтению и языку, необходимому 
для освоения предметного содержания, 

-эффективные методы и приемы для успешного проведения курсов 
(с точки зрения усвоения содержания), а также эффективные тренерские 
навыки, позволяющие создать среду обучения, атмосферу общения и 
многое др.  

Методы 
обучения 

          Курс построен на использовании тренерских техник и стратегий 
интерактивного и активного обучения, критического мышления,. 

Структура курса        72-часовой курс носит практико-ориентированный характер и построен 
по модульному принципу: 
Модуль 1. «Структура и содержание курсов “Стратегии обучения чтению и 
пониманию в начальной школе (144 ч)” и “Стратегии развития языковых 
навыков и навыков чтения в программах полного погружения в начальной 
школе»      Практические занятия - 16 часов 

Модуль 2. «Практика реализации курсов и мастерство тренера»  
Практические занятия - 8 часов. 

Составители 
программы 

-Булатова Виктория Александровна, старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
 
 

Количество 
часов 

72 часа 

 
2-программа 

Структуралык  
бөлүктүн 
аталышы 

Тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуучу инновациялык 
технологиялар борбору 

Угуучулардын 
категориясы   

 Мектептин жана ЖОЖдордун окутуучулары үчүн 

Билим берүү 
программасынын 
аталышы 

Башталгыч класста толук чөгөрүү программаларында жана эне тилинде 
окуп  түшүнүү көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча мугалимдерди окутуунун 
методикалык негиздери  

Программанын 
максаты 

“Башталгыч класста окуп түшүнүүгө окутуунун стратегиялары (144 
с)” жана  “Башталгыч класста толук чөгөрүү программасында тилдик 
көндүмдөрдү өнүктүрүүнүн стратегиялары (72 с.)” курстарын өткөрүү үчүн 
тренерлерди даярдоо 

Күтүлүүчү 
натыйжалар  

72 сааттык программаны өздөштүрүүдө курстун катышуучулары: 
– «Башталгыч класста окуп түшүнүүгө окутуунун стратегиялары (144 
с)» жана  «Башталгыч класста толук чөгөрүү программасында тилдик 
көндүмдөрдү өнүктүрүүнүн стратегиялары (72 с.) курстарынын 



структуралары, программалары жана мазмундары менен 
таанышышат; 
– Көрсөтүлгөн курстардын модулдарынын өзгөчөлүктөрүн окушат; 
– курстун материалдарын практикалык түрдө ишке ашырууга көмөк 
көрсөткөн методдорду жана ыкмаларды өздөштүрүшөт; 
– тренингди өткөрүү өзгөчөлүгүн өздөштүрүшөт;  
– тренингдик сессияларды иштеп чыгышат. 

Программанын 
мазмуну 

 Бул курс өзүнө: 
- катышуучулар өтө турчу модулдардын негизги мазмунун карап чыгат. 
Ал өзүнө окуп түшүнүүгө үйрөтүүнүн милдеттерин, фонематикалык 
кабыл алуу областында, башталгыч класста окуп түшүнүү көндүмдөрүн 
калыптандыруунун методдорун жана жолдорун, лексикалык корун 
кеңейтүү, шар окуу көндүмдөрүн жана окуганын түшүнүү көндүмдөрүн 
калыптандырууну; 

- предметтик мазмунду өздөштүрүү үчүн зарыл болгон      функционалдык 
окууга жана тилге окутуу милдеттерин; 

- эффективдүү методдорду жана ыкмаларды , андан тышкары окутуу 
чөйрөсүн, баарлашуу атмосферасын түзүүгө мүмкүндүк берүүчү 
эффективдүү тренердик көндүмдөрдү карап чыгат жана камтыйт. 

Окутуунун 
методдору  

           Курс тренердик техникаларды, активдик жана интерактивдик 
окутуунун стратегияларын жана сынчыл ойлоону колдонууга түзүлгөн 

Курстун 
структурасы   

        72 сааттык курс практикага багытталган мүнөзгө ээ жана модулдук 
принцип боюнча түзүлгөн: 
1-модуль. «Курстардын структурасы жана мазмуну  “Башталгыч класста 
окуп түшүнүүгө окутуунун стратегиялары (144 с)” жана  “Башталгыч 
класста толук чөгөрүү программасында тилдик көндүмдөрдү 
өнүктүрүүнүн стратегиялары (72 с.)” Практикалык сабактар - 16 саат 

 2-модуль. Курстарды ишке ашыруу практикасы жана тренердин 
чеберчилиги.  Практикалык сабактар - 8 саат. 

Программанын 
түзүүчүлөрү 

-Булатова Виктория Александровна, ТМКЖИТБнын ага окутуучусу 
 
 

Сааттардын саны 72 саат 
 

 
Программа № 3 

Название 
структурного 
подразделения 

Центр инновационных технологий повышения квалификации 
преподавателей языков 

Категория 
слушателей 

Преподаватели школ и вузов по кыргызскому, русскому, английскому 
языкам 

Название 
образовательной 
программы 

Планирование и реализация программ многоязычного образования в ДОО 
и школах (очно-заочный курс  для директоров, методистов) 

Цель программы подготовить  администрацию многоязычных  организаций к 
осуществлению учебного процесса с учетом принципов многоязычного 
образования.  Программа имеет содержит базовую часть, в которой 
раскрыты следующие вопросы: анализ социолингвистической 
ситуации, основные понятия и принципы, планирование учебного 



процесса и разработка учебных материалов, методы и формы работы,  
оценивание достижений  ОУ при внедрении многоязычного 
образования. 

Ожидаемые 
результаты 

 будут знать нормативные документы регулирующие внедрение 
многоязычного образования в КР, 

 будут понимать сущность планирования внедрения МО; 

 смогут применить основные принципы внедрения МО; 

 ознакомятся с основными принципами планирования для 
внедрения МО;  

 разработают стратегический план внедрения МО 

 смогут планировать деятельность образовательной  организации с 
учетом  требований предметных образовательных стандартов и 
учебных программ. 

Содержание 
программы 

       В  программе раскрыты следующие вопросы: анализ 
социолингвистической ситуации, основные понятия и принципы 
многоязычного образования, планирование учебного процесса и 
разработка учебных материалов, методы и формы работы,  
оценивание достижений  ОУ при внедрении многоязычного 
образования. 

Методы 
обучения 

Интерактивные занятия с обсуждением, взаимообучением. 
Практические задания проводятся через участие в модельных занятиях, 
анализ и корректировку, совместную разработку стратегий  и 
планирования внедрения МО. 

Структура курса         72-часовой курс носит практико-ориентированный характер и 
построен по модульному принципу: 
1 модуль - " Внедрение многоязычного образования: основные понятия и 
принципы ", объем 24 часа, 
Практические занятия - 16 часов 
2 модуль - "Планирование учебно-воспитательного процесса с учетом 
внедрения МО", объем 24 часа, 
Практические занятия - 8 часов. 

Составители 
программы 

-Орусбаева Д.Н., старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
-Умаралиева Р.У., старший преподаватель ЦИТПКПЯ 

Количество 
часов 

72 часа 

 
3-программа 

 

Структуралык  
бөлүктүн 
аталышы 

Тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуучу инновациялык 
технологиялар борбору 

Угуучулардын 
категориясы   

Кыргыз, орус, англис тилдери боюнча мектептердин жана ЖОЖдордун 
окутуучулары 

Билим берүү 
программасынын 
аталышы 

МЧББУда жана мектептерде көп тилдүү билим берүү программаларын 
пландаштыруу жана ишке ашыруу 

Программанын 
максаты 

-көп тилдүү билим берүү мекемелеринин жетекчилерин, окуу 
процессин көп тилдүү билим берүүнүн негизинде пландаштырууга 



даярдоо.  

Күтүлүүчү 
натыйжалар  

 Көп тилдүү билим берүүнү  ишке ашырууда жөнгө салуу 
нормативдүү документтерди билишет; 

 Көп тилдүү билим берүүнү  ишке ашырууда пландоонун негизин 
билишет; 

 Көп тилдүү билим берүүнү  ишке ашыруунун негизги принциптерин 
билишет; 

 Көп тилдүү билим берүүнү  ишке ашыруунун стратегиялык планын 
түзүп чыгышат; 

 Билим берүү стандартынын, окуу программаларынын негизинде 
көп тилдүү билим берүүнү  ишке ашырууну үйрөнүшөт.  

Программанын 
мазмуну 

Программанын базалык бөлүгүндө төмөнкү суроолор камтылган: 
социолингвистикалык жагдайлар, негизги түшүнүктөр жана 
принциптер, окуу процессин пландоо, окуу материалдарын иштеп 
чыгуу, иштөөнүн усулдары жана формалары, көп тилдүү билим 
берүүнү окуу процессине ишке ашыруу жетишкендиктерин камтыйт. 

Окутуунун 
методдору  

Талкуулоо, өз ара окутуу менен интерактивдүү сабактар. Практикалык 
тапшырмалар моделдик сабактарга катышуу аркылуу, анализ жана 
оңдоо, көп тилдүү билим берүүнү стратегиясын пландаштыруу 
аркылуу ишке ашат.   

Курстун 
структурасы   

72 сааттык курс практикага багытталган мүнөзгө ээ жана модулдук 
принцип боюнча түзүлгөн: 
1- модуль - " Көп тилдүү билим берүүнү ишке ашыруу: негизги 
түшүнүктөрү жана терминдери ",  24 саат, 
Практикалык сабактар - 16 саат 
2- модуль - " Көп тилдүү билим берүүнү эске алуу менен окуу-тарбия 
процессин пландоо ",  24 саат, 
Практикалык сабактар - 8 саат. 

Программанын 
түзүүчүлөрү 

-Орусбаева Д.Н., ТМКЖИТБнын ага окутуучусу, 
-Умаралиева Р.У., ТМКЖИТБнын ага окутуучусу 

Сааттардын саны 72 саат 

 
Программа №4 

 

Название 
структурного 
подразделения 

Центр инновационных технологий повышения квалификации 
преподавателей языков 

Категория 
слушателей 

Воспитатели и учителя государственного и официального языков ДОО 

Название 
образовательной 
программы 

 Методические подходы к работе с детьми дошкольного возраста в 
программах многоязычного образования в ДОО 

Цель программы Повысить уровень профессиональной компетенции воспитателей 
дошкольных образовательных организаций в вопросах методических 
подходов к работе с дошкольниками в программах многоязычного 
образования.  

Ожидаемые 
результаты 

Слушатели: 
– познакомятся с психолого-педагогическими принципами обучения 

дошкольников в программах многоязычного образования; 



– рассмотрят и проанализируют модели многоязычного обучения в 
ДОО; 

– проанализируют роль родителей в поддержке многоязычного 
образования дошкольников; 

– освоят формы организации языковой среды в условиях 
многоязычного образования; 

– освоят практические приемы организации языковой среды;  
– познакомятся со стратегиями организации занятий на первом 

языке/втором языках, исходя из потребностей детей; 
– освоят практические приемы организации ситуаций общения (в 

игровой форме) для развития коммуникативных навыков и 
обеспечение необходимыми языковыми конструкциями (говорящая 
стена). 

Содержание 
программы 

        В программе охватывает вопросы: 
- психолого-педагогические принципы обучения дошкольников в 
программах многоязычного образования,  
модели многоязычного образования,  
-обучение языку в режимных моментах,  
-игровую среду как мотивацию обучения ребенка,  
формы организации работы с дошкольниками.  

Методы 
обучения 

          Курс построен на использовании игровых технологий, 
коммуникативной методики обучения, стратегиях интерактивного и 
активного обучения,  

Структура курса         72-часовой курс носит практико-ориентированный характер и 
построен по модульному принципу: 
1 модуль - " Многоязычное образование в ДОО ", объем 24 часа, 
Практические занятия - 16 часов 
2 модуль - " Принципы и формы организации языковой среды в 
программах многоязычного образования в ДОО ", объем 24 часа, 
Практические занятия - 8 часов. 

Составители 
программы 

-Булатова Виктория Александровна, старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
-Кенешчоро Салтанат, старший преподаватель ЦИТПКПЯ 

Количество 
часов 

72 часа 

 
4-программа 

Структуралык  
бөлүктүн 
аталышы 

Тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуучу инновациялык 
технологиялар борбору 

Угуучулардын 
категориясы   

 МЧББУнун тарбиячылары жана мамлекеттик жана расмий тилдердин 
мугалимдери 

Билим берүү 
программасынын 
аталышы 

МЧББУда көп тилдүү билим берүү программаларында мектепке чейинки 
курактагы балдар менен иштөөгө методикалык мамилелер 
 

Программанын 
максаты 

- көп тилдүү билим берүү программасын ишке ашырууда МЧББ 
ресурстарын баалоодо, пландоодо жана жыйынтыктарды баалоодо 
педагогдорго жана тилчилерге усулдук жардам көрсөтүү  

 



Күтүлүүчү 
натыйжалар  

Угуучулар: 
– көп тилдүү билим берүү программасындагы балдарды окутуунун 

педагогикалык – психикалык принциптери менен таанышат; 
– МЧББ уюмдарында көп тилдүү билим берүү моделдерин карап 

чыгышат жана анализдешет; 
– көп тилдүү билим берүүнү колдоодо ата-эненин ролун анализдешет; 
– балдардын тилинин өөрчүшүнүн учурдагы практикасына анализ 

жүргүзүшөт; 
– көп тилдүү билим берүү шарттарында тилдик чөйрөнү уюштурууну 

үйрөнүшөт; 
– тилдик чөйрөнү уюштурууда практикалык ыкмаларды, предметтик – 

өнүктүрүү чөйрөнү   уюштурууну үйрөнүшөт; 
–  кептик баарлашууну уюштурууда оюн ыкмаларын колдонууну 

үйрөнүшөт; 
– баланын муктаждыгына жараша биринчи/экинчи тилди окуу 

сабактарын уюштуруу стратегиясы менен таанышат; 
 

Программанын 
мазмуну 

Бул курс өзүнө: 
- көп тилдүү билим берүү программасындагы балдарды окутуунун 
педагогикалык – психикалык принциптерин,  
- көп тилдүү билим берүүнүн моделдери,  
- режимдик учурларда тилге үйрөтүү,  
- оюнду баланын окууга мотиви катары колдонуу,  
- чейинки курактагы бала менен иштөө формаларын уюштуруу.  

Окутуунун 
методдору  

Курс оюн технологияларын, окутуунун коммуникативдик методикасын, 
активдүү жана интерактивдүү окутуунун стратегияларын колдонууга 
түзүлгөн 

Курстун 
структурасы   

72 сааттык курс практикага багытталган мүнөзгө ээ жана модулдук 
принцип боюнча түзүлгөн: 
1- модуль - " МЧББУдагы көп тилдүү билим берүү ", 24 саат, 
Практикалык сабактар - 16 саат 
2- модуль - " Көп тилдүү билим берүүнү ишке ашырган МЧББУ да тилдик 
чөйрөнүн уюштуруу формалары жана принциптери.   ",  24 саат, 
Практикалык сабактар - 8 саат. 

Программанын 
түзүүчүлөрү 

- Булатова Виктория Александровна, ТМКЖИТБнын ага окутуучусу, 
-Кенешчоро Салтанат, ТМКЖИТБнын ага окутуучусу, 

Сааттардын саны 72 саат 

 
Программа №5 

Название 
структурного 
подразделения 

Центр инновационных технологий повышения квалификации 
преподавателей языков 

Категория 
слушателей 

Преподаватели школ и вузов по кыргызскому, русскому, английскому 
языкам 

Название 
образовательной 
программы 

Подготовка педагогов для работы в программах многоязычного 
образования в ДОО и школах 

Цель программы - подготовить команды педагогических вузов(колледжей) к организации 
учебного процесса в целях  поддержать политику Кыргызстана в области 



развития  многоязычного образования 

Ожидаемые 
результаты 

При успешном освоении данной программы в объеме 72 часа, участники 
курса: 

- смогут внести коррективы и дополнения в учебный план по 
специальности педагогика, с учетом подготовки педагогов для работы в 
ДОО и школах, реализующих программы многоязычного образования; 
- смогут разработать учебные программы по своим дисциплинам на 
основе интегрированного обучения предмету и языку и с учетом уровня 
владения языком у студентов; 
- будут учитывать при разработке программ компетенции учителя 
многоязычной школы; 
-овладеют методикой организации обучения для достижения 
образовательного результата; 
- совершенствуют навыки отбора учебных материалов (текстов) для 
разработки учебных заданий как в бумажных источниках, так и из 
Интернета; 
- смогут составлять интерактивные задания в виде тестов и рабочих 
листов в онлайн-среде; 
- выработают критерии оценивания достижений студентов.  

Содержание 
программы 

 Курс озватывает вопросы планирования и реализации программ 
педагогических вузов и колледжей, направленных на подготовку 
кадров педагогических специальностей, языковой подготовленности 
студентов для  преподавания своего предмета на двух или более 
языках.  
Особое внимание уделяется возможностям создания учебных и 
предметных программ многоязычного высшего образования и курсов 
курсов для учителей. 
Также рассмотривается модель компетентностей учителя 
многоязычной школы. 

Методы 
обучения 

В процессе обучения учителям будут предложены различные формы и 
методы работы: методика интегрированного обучения предмету и языку, 
лекции, практические занятия, деловые и ролевые игры, тренинги, 
посещение образовательных организаций, мастер-классы, «круглые 
столы». 

Структура курса         72-часовой курс носит практико-ориентированный характер и 
построен по модульному принципу: 
1 модуль - "«Направления развития моделей многоязычного образования 
в мире и в Кыргызстане»", объем 24 часа, 
Практические занятия - 16 часов 
2 модуль - " «Особенности многоязычного высшего образования: опыт 
Кыргызстана»", объем 24 часа, 
Практические занятия - 8 часов. 

Составители 
программы 

-Артыкбаева Г.Э., старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
-Булатова Виктория Александровна, старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 

Количество 
часов 

72 часа 

 
 



5-программа 

Структуралык  
бөлүктүн 
аталышы 

Тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуучу инновациялык 
технологиялар борбору 

Угуучулардын 
категориясы   

 Кыргыз, орус, англис тилдери боюнча мектептердин жана ЖОЖдордун 
окутуучулары 

Билим берүү 
программасынын 
аталышы 

 МЧББУда жана мектептерде көп тилдүү билим берүү программаларында 
иштөө үчүн  педагогдорду даярдоо  

Программанын 
максаты 

- көп тилдүү билим  берүүнү өнүктүрүү алкагында Кыргызстандын 
саясатын колдоо максатында окуу процессин уюштурууга педагогикалык 
жогорку окуу жайлардын (колледждердин) командасын даярдоо 
 

Күтүлүүчү 
натыйжалар  

72 сааттык программаны өздөштүрүүдө курстун катышуучулары: 
- көп тилдүү билим берүү программасын ишке ашыруучу МЧББУда жана 
мектептерде иштөө үчүн педагогдорду даярдоону эске алуу менен 
педагогика адистиги боюнча окуу планына оңдоолорду жана 
толуктоолорду киргизе алышат; 
- тил менен предметти интеграциялап окутуунун жана студенттердин тил 
билүү деңгээлдерин эске алуунун негизинде өз дисциплиналары боюнча 
окуу программаларын иштеп чыга алышат; 
- көп тилдүү мектептин мугалиминин компетенциясынын программасын 
иштеп чыгууда эске алышат; 
- билим берүүнүн натыйжасына жетүү үчүн окутууну уюштуруу 
методикасына ээ болушат; 
-  Интернеттен, басылмалардан издеп, окуу тапшырмаларын иштеп 
чыгуу үчүн окуу материалдарын (тексттерди) тандоо көндүмдөрүнө ээ 
болушат; 
– онлайн-чөйрөдө жумушчу барактарын жана тест түрүндөгү 
интерактивдүү тапшырмаларды түзө алышат; 
– студенттердин жетишкендиктерин баалоонун критерийлерин 
иштеп чыгышат. 

Программанын 
мазмуну 

Курс педагогикалык адистиктеги кадрларды даярдоого багытталган 
педагогикалык жогорку окуу жайлардын жана колледждердин 
программаларын пландоо жана ишке ашыруу, өз предметин эки же 
андан ашык тилдерде окутуу үчүн студенттердин тилдик даярдыгы 
айланасындагы суроолордун өзүнө камтыйт. 
 Өзгөчө көңүл көп тилдүү жогорку билим берүүнүн окуу жана 
предметтик программаларын түзүү мүмкүнчүлүктөрүнө жана 
мугалимдер үчүн курстарга бурулат. 
Андан тышкары көп тилдүү мектептин мугалиминин 
компетенттүүлүктөрүнүн модели каралат. 

Окутуунун 
методдору 

Окутуу процессинде мугалимдерге иштин түрдүү методдору жана 
формалары: тил менен предметти интеграциялап окутуунун 
методикасы, лекциялар, практикалык сабактар, ролдук оюндар, 
тренингдер, билим берүү уюмдарына баруу, мастер-класстар, “тегерек-
столдор” сунушталат. 

Курстун   72- сааттык курс практикага багытталган мүнөзгө ээ жана модулдук 



структурасы   принцип боюнча түзүлгөн: 
1- модуль - "«Дүйнөдө жана Кыргызстанда көп тилдүү билим берүү 
моделдеринин өнүгүү багыттары»",  24 саат, 
Практикалык сабактар - 16 саат 
2- модуль - " «Көп тилдүү жогорку билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү: : 
Кыргызстандын тажрыйбасы»",  24 саат, 
Практикалык сабактар - 8 саат. 

 -Артыкбаева Г.Э., ТМКЖИТБнын ага окутуучусу 
-Булатова Виктория Александровна, ТМКЖИТБнын ага окутуучусу 

Сааттардын саны 72 саат 

 
Программа №6 

Название 
структурного 
подразделения 

Центр инновационных технологий повышения квалификации 
преподавателей языков 

Категория 
слушателей 

Преподаватели начальной школы с русским и кыргызским языком 
обучения 

Название 
образовательной 
программы 

Стратегии развития языковых навыков в программах полного погружения 
в начальной школе 

Цель программы  Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в области 
развития навыков функционального чтения и понимания на первом языке 
у учащихся начальных классов.  

Ожидаемые 
результаты 

 При успешном освоении данной программы в объеме 72 часа, участники 
курса: 

– могут связать необходимость развития навыков функционального 
чтения и понимания с целями предметов, изучаемых в курсе начальной 
школы; 
– умеют формулировать и ставить перед учениками учебную задачу 
развития навыков чтения на уроке чтения и других предметах; 
– могут распознавать проблемную ситуацию, где проявляется 
недостаток функциональной грамотности ученика, и преобразовывать 
ее в учебную ситуацию; 
– умеют самостоятельно составлять задания/тесты, соответствующих 
разным уровням функциональной грамотности чтения; 
– владеют методикой организации обучения для достижения 
образовательного результата – повышения функциональной 
грамотности учащихся; 
– владеют навыками отбора учебных материалов (текстов) для 
разработки учебных заданий как в бумажных источниках, так и из 
Интернета; 
– умеют составлять интерактивные задания в виде тестов и рабочих 
листов в онлайн-среде; 
– умеют вырабатывать критерии оценивания заданий, направленных 
на формирование навыков чтения и понимания.  

Содержание 
программы 

Данная ОП направлена на применение методики разработки 
заданий, направленных на развитие навыков функционального чтения и 
позволяет обучить приемам организации обучения для развития 
навыков чтения и критического мышления с целью повышения 



результативности обучения в начальной школе;   
Кроме этого, слушатели смогут улучшить навыки  использования 

современных возможностей Интернета для составления заданий и 
интерактивного взаимодействия с учащимися.  

Методы 
обучения 

       В процессе обучения учителям будут предложены различные 
стратегии и методы работы: Стратегии активного и интерактивного 
обучения, критеческого мышления, коммуникативной методики 
обучения, методики интегрированного обучения предмету и языку. 

    

Структура курса         72-часовой курс носит практико-ориентированный характер и 
построен по модульному принципу: 
1 модуль - " Подходы к формированию навыков чтения", объем 24 часа, 
Практические занятия - 16 часов 
2 модуль - "«Развитие навыков чтения и понимания при интегрированном 
обучении предмету и языку», объем 24 часа, 
Практические занятия - 8 часов. 

Составители 
программы 

-Булатова Виктория Александровна, старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
-Оморова А.А., старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
-Орусбаева Д.Н., старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
-Ибраимова Р.У., старший преподаватель ЦИТПКПЯ 

Количество 
часов 

72 часа 

 
6-программа 

Структуралык  
бөлүктүн 
аталышы 

Тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуучу инновациялык 
технологиялар борбору 

Угуучулардын 
категориясы   

 Окутуу орус жана кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин башталгыч 
класстарынын мугалимдери 

Билим берүү 
программасынын 
аталышы 

Башталгыч класста толук чөгөрүү программасында тилдик көндүмдөрдү 
өнүктүрүүнүн стратегиялары 

 

Программанын 
максаты 

Башталгыч класстын окуучуларынын функционалдуу окуу жана түшүнүү 
көндүмдөрүн өстүрүү тармагында мугалимдердин кесиптик 
компетенцияларынын деңгээлин жогорулатуу. 

Күтүлүүчү 
натыйжалар  

72 сааттык көлөмдөгү бул программаны ийгиликтүү өздөштүрүүдө 
курстун катышуучулары: 
– функционалдуу окуу жана түшүнүү көндүмдөрүн өстүрүүнүн 
зарылдыгын башталгыч мектеп курсунда окутулуучу предметтердин 
максаттары менен байланыштыра алат; 
– адабий окуу сабагында жана башка предметтерде окуу 
көндүмдөрүн өстүрүүгө милдеттерди окуучуларга коё алат жана 
формулировкалайт; 
– окуучунун функционалдуу сабаттуулугунун жетишсиздиги 
байкалган көйгөйлүү кырдаалды көрө алышат жана аны окуу 
кырдаалына айлантышат; 
– окуунун функционалдуу сабаттуулугунун ар түрдүү деңгээлдерине 
ылайык келген тапшырмаларды/ тесттерди өз алдынча түзө алышат 
– билим берүү натыйжасына – окуучулардын функционалдуу 



сабаттуулугун жогорулатууга  жетүү үчүн окутууну уюштуруу 
методикасына ээ болушат; 
– Интернеттен, басылмалардан издеп, окуу тапшырмаларын иштеп 
чыгуу үчүн окуу материалдарын (тексттерди) тандоо көндүмдөрүнө ээ 
болушат; 
– онлайн-чөйрөдө жумушчу барактарын жана тест түрүндөгү 
интерактивдүү тапшырмаларды түзө алышат; 
– окуу жана түшүнүү көндүмдөрүн калыптандырууга багытталган 
тапшырмаларды баалоонун критерийлерин иштеп чыга алышат. 

Программанын 
мазмуну 

Бул программа  нормативдик документтерди өздөштүрүүгө, заманбап 
адабий окуу сабагына коюлуучу талаптарды карап чыгууга багытталган. 
Курстун катышуучулары окуунун функционалдуу сабаттуулугу менен 
байланышкан теориялык түшүнүктөр менен таанышышат, андан сырткары 
практикада сынчыл ойлоо, анын ичинде онлайн- чөйрөдө, аң сезимдүү 
окуу билгилигин өстүрүүгө багытталган окуу материалдарын жана жаңы 
типтеги тапшырмаларды түзүүнү үйрөнүшөт.  

Окутуунун 
методдору 

 Окутуу процессинде мугалимдерге түрдүү стратегиялар жана методдор: 
активдүү жана интерактивдүү окутуунун стратегиялары, сынчыл ойлоо, 
окутуунун коммуникативдик методикасы, тил менен предметти 
интеграциялап окутуу методикасы сунушталат. 
    

Курстун 
структурасы   

72 сааттык курс практикага багытталган мүнөзгө ээ жана модулдук 
принцип боюнча түзүлгөн: 
1-модуль. Окуу көндүмдөрүн калыптандыруунун жолдору. 24 саат, 
Практикалык сабактар - 16 саат 
2-модуль.  Предмет менен тилди интеграциялап окутууда окуу жана 
түшүнүү көндүмдөрүн өстүрүү. 24 саат, 
Практикалык сабактар - 8 саат. 

Программанын 
түзүүчүлөрү 

-Булатова Виктория Александровна, ТМКЖИТБнын ага окутуучусу, 
-Оморова А.А., ТМКЖИТБнын ага окутуучусу, 
-Орусбаева Д.Н., ТМКЖИТБнын ага окутуучусу, 
-Ибраимова Р.У., ТМКЖИТБнын ага окутуучусу, 
 

Сааттардын саны 72 саат 

 
Программа №7 

Название 
структурного 
подразделения 

Центр инновационных технологий повышения квалификации 
преподавателей языков 

Категория 
слушателей 

Преподаватели начальных классов с узбекским, таджикским языками 
обучения 

Название 
образовательной 
программы 

Стратегии обучения чтению и пониманию в начальной школе 

Цель программы - повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в области 
развития навыков функционального чтения и понимания у учащихся 
начальных классов с узбекским и таджикским языками обучения.  

Ожидаемые 
результаты 

При успешном освоении данной программы в объеме 72 часа, участники 
курса: 



– могут связать необходимость развития навыков функционального 
чтения и понимания на родном языке с целями предметов, изучаемых 
в курсе начальной школы; 
– могут формулировать и ставить перед учениками учебную задачу 
развития навыков чтения на уроке чтения и других предметах; 
– распознаут проблемную ситуацию, где проявляется недостаток 
функциональной грамотности ученика, и преобразовывают ее в 
учебную ситуацию; 
– умеют самостоятельно составлять задания/тесты, соответствующих 
разным уровням функциональной грамотности чтения; 
– владеют методикой организации обучения для достижения 
образовательного результата – повышения функциональной 
грамотности учащихся; 
– владеют навыками отбора учебных материалов (текстов) для 
разработки учебных заданий как в бумажных источниках, так и из 
Интернета; 
– умеют составлять интерактивные задания в виде тестов и рабочих 
листов в онлайн-среде; 
– умеют вырабатывать критерии оценивания заданий, направленных 
на формирование навыков чтения и понимания. 

Содержание 
программы 

В ходе освоения курса учителя начальных классов с узбекским и 
таджикским языками обучения познакомятся с методикой разработки 
заданий, направленных на развитие навыков функционального чтения. 
Курс направлен на совершенствование навыков работы с текстами на 
родном языке, в перспективе-повышение результативности обучения 
по гуманитарным предметам в основной школе. Используются 
современные возможности Интернета для составления заданий и 
интерактивного взаимодействия с учащимися 

Методы 
обучения 

  Курс построен на использовании методики интегрированного обучения 
предмету и языку (CLIL), коммуникативной методики обучения, стратегий 
интерактивного и активного обучения, критического мышления.         

Структура курса         144-часовой курс носит практико-ориентированный характер и 
построен по модульному принципу: 
1 модуль - "«Основные задачи учителя при формировании навыка чтения 
на родном языке»", объем 24 часа, 
Практические занятия - 12 часов 
2 модуль - "«Основные структурные элементы чтения и стратегии их 
развития»р", объем 24 часа, 
Практические занятия - 12 часов. 
3 модуль - "«Подходы к оцениванию сформированности навыков чтения» 
", объем 24 часа, 
Практические занятия - 12 часов. 
4 модуль - "«Развитие навыков чтения и понимания при интегрированном 
обучении предмету и языку»  ", объем 24 часа, 
Практические занятия - 12 часов. 

Составители 
программы 

-Булатова Виктория Александровна, старший преподаватель ЦИТПКПЯ 

Количество 
часов 

144 часа 



 
7-программа 

Структуралык  
бөлүктүн 
аталышы 

Тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуучу инновациялык 
технологиялар борбору 

Угуучулардын 
категориясы   

 Окутуу өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин башталгыч 
класстарынын мугалимдери 

Билим берүү 
программасынын 
аталышы 

Башталгыч класстарда окуп түшүнүүгө окутуунун стратегиялары  

Программанын 
максаты 

- окутуу өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин башталгыч 
класстарынын окуучуларынын функционалдуу окуу жана түшүнүү 
көндүмдөрүн өстүрүү алкагында педагогдордун кесиптик 
компетенцияларынын деңгээлин жогорулатуу 

Күтүлүүчү 
натыйжалар  

72 сааттык көлөмдөгү бул программаны ийгиликтүү өздөштүрүүдө 
курстун катышуучулары: 
– функционалдуу окуу жана түшүнүү көндүмдөрүн өстүрүүнүн 
зарылдыгын башталгыч мектеп курсунда окутулуучу предметтердин 
максаттары менен байланыштыра алат; 
– адабий окуу сабагында жана башка предметтерде окуу 
көндүмдөрүн өстүрүүгө милдеттерди окуучуларга коё алат жана 
формулировкалайт; 
– окуучунун функционалдуу сабаттуулугунун жетишсиздиги 
байкалган көйгөйлүү кырдаалды көрө алышат жана аны окуу 
кырдаалына айлантышат; 
– окуунун функционалдуу сабаттуулугунун ар түрдүү деңгээлдерине 
ылайык келген тапшырмаларды/ тесттерди өз алдынча түзө алышат 
– билим берүү натыйжасына – окуучулардын функционалдуу 
сабаттуулугун жогорулатууга  жетүү үчүн окутууну уюштуруу 
методикасына ээ болушат; 
– Интернеттен, басылмалардан издеп, окуу тапшырмаларын иштеп 
чыгуу үчүн окуу материалдарын (тексттерди) тандоо көндүмдөрүнө ээ 
болушат; 
– онлайн-чөйрөдө жумушчу барактарын жана тест түрүндөгү 
интерактивдүү тапшырмаларды түзө алышат; 

-окуу жана түшүнүү көндүмдөрүн калыптандырууга багытталган 
тапшырмаларды баалоонун критерийлерин иштеп чыга алышат 

 

Программанын 
мазмуну 

 Курсту өздөштүрүүдө окутуу өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн 
мектептердин башталгыч класстарынын мугалимдери функционалдуу 
окуу көндүмүн өстүрүүгө багытталган тапшырмаларды иштеп чыгуу 
методикасы менен таанышышат. Курс эне тилиндеги текстте менен иштөө 
көндүмүн жакшыртууга, келечекте негизги мектептин гуманитардык 
предметтери боюнча окутуунун натыйжалуулугун жогорулатууга 
багытталган. Тапшырмаларды түзүү жана окуучулар менен өз ара 
интерактивдүү байланышта болуу  үчүн Интернеттин заманбап 
мүмкүнчүлүктөрүн колдонушат. 

Окутуунун 
методдору  

  Курс тил менен предметти интеграциялап окутуу методикасын (CLIL), 
окутуунун коммуникативдик методикасын,  тренердик техникаларды, 



активдүү жана интерактивдүү окутуунун стратегияларын жана сынчыл 
ойлоону колдонууга түзүлгөн 
        

Курстун 
структурасы   

        144 сааттык курс практикага багытталган мүнөзгө ээ жана модулдук 
принцип боюнча түзүлгөн: 
1 -модуль - "«Эне тилинде окуу көндүмдөрүн калыптандырууда 
мугалимдин негизги милдеттери»",  24 саат, 
Практикалык сабактар - 12 саат 
2- модуль - "«Окуунун негизги структуралык элементтери жана аларды 
өнүктүрүүнүн стратегиялары»,  24 саат, 
Практикалык сабактар - 12 саат. 
3- модуль - "«Окуу көндүмдөрүнүн калыптандырылгандыгын баалоого 
мамилелер» ", 24 саат, 
Практикалык сабактар - 12 саат. 
4- модуль - "«Тил менен предметти интеграциялап окутууда окуу жана 
түшүнүү көндүмдөрүн өстүрүү»  ",  24 саат, 
Практикалык сабактар - 12 саат. 

Программанын 
түзүүчүлөрү 

-Булатова Виктория Александровна, ТМКЖИТБнын ага окутуучусу 

Сааттардын саны 144 саат 

 
Программа №8 

Название 
структурного 
подразделения 

Центр инновационных технологий повышения квалификации 
преподавателей языков 

Категория 
слушателей 

Преподаватели школ и вузов по иностранным языкам 

Название 
образовательной 
программы 

Основы коммуникативной методики обучения иностранному языку 

Цель программы 
- углубление теоретических и практических знаний по методике 
преподавания иностранных языков на основе современных стратегий и 
технологий обучения 

- развитие  профессиональных компетенций преподавателя 
иностранных языков 

Ожидаемые 
результаты 

При успешном освоении данной программы в объеме 72 часа, 
обучающиеся будут: 

 знать современные нормативные документы, принципы и методы 
обучения иностранным языкам, сходства и отличия в отечественном и 
международном подходах к обучению иностранным языкам, 
необходимые источники информации и ИК возможности для учителей 
иностранных языков; 

 уметь планировать свою педагогическую деятельность и оформлять 
документацию педагога с учетом требований современного стандарта; 
использовать в своей профессиональной деятельности существующие 
инновационные педагогические и образовательные технологии;  

 владеть современной методической терминологией, разнообразными 



образовательными технологиями  

Содержание 
программы 

      Данный курс направлен на  освещение целей обучения иностранным 
языкам и путей их достижения и являются базовым.  
      Он предназначен для учителей, которым предстоит внедрение 
предметного стандарта основного общего образования, и может быть 
использован в качестве самостоятельной программы. 
      В ходе занятий будут изучены нормативные документы, рассмотрены 
требования к современному уроку иностранного языка. 

Методы 
обучения 

      Курс построен на использовании коммуникативной методики 
обучения, стратегиях интерактивного и активного обучения, критического 
мышления. 

Структура курса  Модули (1–2) «Коммуникативный метод в преподавании иностранных 
языков» и «Методический инструментарий учителей иностранных 
языков”- 24 часа; 
Практические занятия- 16 часов 
Модуль (3) «Внедрение Предметного стандарта на разных ступенях 
обучения иностранному языку»- 24 часа 
Практические занятия - 8 часов 

Составители 
программы 

-Жолчиева Айнуру Алибековна, доцент ЦИТПКПЯ, 
 

Количество 
часов 

72 часа 

 
8-программа 

Структуралык  
бөлүктүн 
аталышы 

Тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуучу инновациялык 
технологиялар борбору 

Угуучулардын 
категориясы   

 Чет тилдери боюнча мектептердин жана ЖОЖдордун окутуучулары 

Билим берүү 
программасыны
н аталышы 

Чет тилди окутуунун коммуникативдик методикасынын негиздери 
 

Программанын 
максаты - окутуунун заманбап стратегияларынын жана технологияларынын 

негизинде чет тилдерди окутуунун методикасы боюнча теориялык жана 
практикалык билимдерин тереңдетүү; 

- чет тилдери мугалимдеринин кесиптик компетенцияларын 
жогорулатуу 

Күтүлүүчү 
натыйжалар  

72 сааттык программаны өздөштүрүүдө курстун катышуучулары: 

 укук-ченемдик иш кагаздарын, чет тилдерин окутуунун принциптерин 
жана методдорун, чет тилдерин окутуудагы ата мекендик жана эл 
аралык мамилелердин окшоштуктарын жана айырмачылыктарын, 
керектүү маалымат булактарын жана чет тилдери мугалимдери үчүн 
МК мүмкүнчүлүктөрүн билишет; 

 өз педагогикалык ишмердүүлүгүн пландайт жана стандарттын 
талаптарына ылайык педагогдун иш кагаздарын тариздейт, өз кесиптик 
ишмердүүлүгүндө инновациялык педагогикалык жана билим берүү 
технологияларын колдонот;  



 заманбап методикалык терминологияларга, түрдүү билим берүү 
технологияларга ээ болот.  

Программанын 
мазмуну 

     Бул курс чет тилдерин окутуунун максаттарын чагылдырууга жана аларга 
жетүүнүн жолдоруна багытталган.         
    Ал негизги жалпы билим берүүнүн предметтик стандартын киргизүү 
алдында турган мугалимдер үчүн түзүлгөн жана өз алдынча программа 
катары колдонууга болот. 
    Сабактардын жүрүшүндө укук-ченемдик иш кагаздар окутулат, заманбап 
чет тил сабагынын талаптары каралат.  

Окутуунун 
методдору  

     Курс окутуунун коммуникативдик методикасын, активдүү жана 
интерактивдүү окутуунун стратегияларын жана сынчыл ойлоону колдонууга 
түзүлгөн 

Курстун 
структурасы   

       1–2 -модулдар «Чет тилдерди окутуудагы коммуникативдик метод» 
жана  «Чет тилдери мугалимдеринин методикалык куралдары”- 24 саат; 
Практикалык сабактар- 16 саат 
 3- модуль «Чет тилдерди окутуунун түрдүү баскычтарына Предметтик 
стандартты киргизүү»- 24 саат 
Практикалык сабактар - 8 саат 

Программанын 
түзүүчүлөрү 

-Жолчиева Айнуру Алибековна, ТМКЖИТБнын доценти, 
 

Сааттардын 
саны 

72 саат 

 
Программа №9 

Название 
структурного 
подразделения 

Центр инновационных технологий повышения квалификации 
преподавателей языков 

Категория 
слушателей 

Преподаватели школ и вузов по кыргызскому, русскому языкам 

Название 
образовательной 
программы 

Коммуникативный подход и стратегии CLIL в преподавании языков (для 
учителей государственного и официального языков) 

Цель программы 
сформировать у слушателей целостное представление о новом 
Государственном образовательном стандарте КР, новых стандартах 
«Языковой образовательной области» и системе уровней владения 
вторым языком, подходах и стратегиях  CLIL при обучении языку.   

Ожидаемые 
результаты 

Слушатели, освоившие программу, будут: 
-знать нормативную базу введения Государственных 

образовательных стандартов Кыргызской Республики, стандартов 
“Языковой образовательной области”;  

-уметь планировать учебную деятельность в соответствии с 
требованиями стандартов “Языковой образовательной области”; 
планировать педагогическую деятельность с учетом уровня владения 
учащимися вторым языком 

-владеть  современными педагогическими технологиями 
продуктивного обучения, видами и формами анализа и самоанализа, 
технологиями педагогической диагностики; контрольно-оценочными 
методами и формами  



-обладать: профессиональными компетенциями для 
осуществления профессиональной деятельности  в соответствии с 
коммуникативной методикой преподавания языка, методики 
интегрированного обучения предмету и языку.  

Содержание 
программы 

Программа курса повышения квалификации «Коммуникативный 
подход и стратегии CLIL в преподавании языков” составлена с учётом 
современных требований к профессиональным компетенциям педагогов-
языковедов в вопросах коммуникативной методики обучения.  

Курс позволит сформировать у слушателей целостное представление 
о новом Государственном образовательном стандарте КР, новых 
стандартах «Языковой образовательной области» и системе уровней 
владения вторым языком, подходах и стратегиях  CLIL при обучении языку. 
Курс предусматривает обобщение, систематизацию и использование 
накопленного учителями педагогического опыта, с целью показать 
вариативные возможности обучения второму языку с учетом единства 
процесса усвоения языка и формирования речевых умений учащихся. 

Методы 
обучения 

      Курс построен на использовании методики интегрированного обучения 
предмету и языку (CLIL), коммуникативной методики обучения, стратегиях 
интерактивного и активного обучения, критического мышления. 

Структура курса         96-часовой курс носит практико-ориентированный характер и 
построен по модульному принципу: 
1 модуль - "Методические принципы коммуникативного подхода в 
обучении второму языку ", объем 24 часа, 
Практические занятия - 8 часов 
2 модуль - "Реализация коммуникативного подхода в обучении четырем 
видам речевой деятельности ", объем 24 часа, 
Практические занятия - 8 часов. 
3 модуль " Основные понятия методики интегрированного обучения 
предмету и языку (CLIL)"-24 часа, 
Практические занятия- 8 часов 

 
9-программа 

Структуралык  
бөлүктүн 
аталышы 

Тил окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу  инновациялык 
технологиялар борбору   

Угуучулардын 
категориясы   

Мектептердин кыргыз, орус тили мугалимдери жана ЖОЖдордун 
окутуучулары  

Билим берүү 
программасынын 
аталышы 

Тилдерди окутуудагы коммуникативдик мамиле жана CLIL  
стратегиялары   (мамлекеттик жана расмий тилдердин мугалимдери 
үчүн) 

Программанын 
максаты 

жаңы Мамлекеттик билим берүү стандарты жана “Тилдик билим берүү 
тармагы” стандарттары жана экинчи тилди билүү деңгээлдер системасы, 
тил окутуудагы CLIL стратегиялары жана мамилелери жөнүндө бирдиктүү 
түшүнүктү калыптандыруу 

Күтүлүүчү 
натыйжалар  

Программына өздөштүргөн мугалимдер  буларды билиш керек: 
- Кыргыз Республикасындагы жаңы Мамлекеттик билим берүү 
стандартынын жана “Тилдик билим берүү тармагы” стандарттарынын 
киргизүү нормативдүү базасын билиш керек; 
- окуу ишмердүүлүгүн “Тилдик билим берүү тармагы” стандарттарынын 



талаптарына ылайык пландаштыра алыш керек;  
- педагогикалык ишмердүүлүктү окуучулардын экинчи тилди билүү 
деңгээлин эске алуу менен  пландаштыра алыш керек;  
- продуктивдүү окутуунун заманбап педагогикалык технологияларына, 
талдоонун жана өзүн-өзү талдоонун түрлөрүнө жана формаларына, 
педагогикалык диагностиканын технологияларына, көзөмөлдөө-баалоо 
методдоруна жана формаларына ээ болуш керек;  

Программанын 
мазмуну 

«Тилдерди окутуудагы коммуникативдик мамиле жана CLIL  
стратегиялары» квалификацияны жогорулатуу курсунун программасы 
педагог-тилчилердин окутуунун коммуникативдик методикасынын 
маселелеринде кесиптик компетенттүүлүгүнө коюлган заманбап 
талаптарды  эске алуу менен түзүлгөн.        

Курс катышуучулардын Кыргыз Республикасындагы жаңы 
Мамлекеттик билим берүү стандарты жана “Тилдик билим берүү 
тармагы” стандарттары жана экинчи тилди билүү деңгээлдер системасы, 
тил окутуудагы CLIL стратегиялары жана мамилелери жөнүндө бирдиктүү 
түшүнүктү калыптандырышына мүмкүндүк берет. Курс тилди өздөштүрүү 
процесси менен окуучулардын кептик билгиликтерин калыптандыруунун 
бирдиктүүлүгүн эске алуу менен  экинчи тилди окутуунун вариативдүү 
мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү максатында баарлашууну, 
систематизациялоону жана мугалимдин топтогон педагогикалык 
тажрыйбасын  колдонууну карайт.  

Окутуунун 
методдору  

Курс тил менен предметти интеграциялап окутуу (CLIL) методикасын, 
ошондой эле тилди окутуунун коммуникативдик методикасын, 
интерактив жана актив стратегияларын, сынчыл ойлом стратегияларын 
колдонууга түзүлгөн.        

Курстун 
структурасы   

96 сааттык курс практикалык багыттагы мүнөзгө ээ,  модулдук принцип 
боюнча түзүлгөн: 
1-модуль - "Экинчи тилди окутууда коммуникативдик мамиленин 
методикалык принциптери", 24 саат көлөмдө,  
Практикалык сабактар – 8 саат  
2-модуль - "Кеп ишмердүүлүгүнүн төрт түрүнө окутууда 
коммуникативдик мамилени ишке ашыруу” 24 саат көлөмдө,  
Практикалык сабактар – 8 саат  
3-модуль "Предмет менен тилди интеграциялап окутуу (CLIL) 
методикасынын негизги түшүнүктөрү" - 24 саат көлөмдө,  
Практикалык сабактар – 8 саат. 

Программанын 
түзүүчүлөрү 

Оморова А.А.,  ТМКЖИТБнун улук окутуучусу 
Орусбаева Д.Н.,  ТМКЖИТБнун улук окутуучусу 
Ибраимова Р.У. ТМКЖИТБнун окутуучусу 

Сааттардын саны 96 саат 

 
Программа №10 

Название 
структурного 
подразделения 

Центр инновационных технологий повышения квалификации 
преподавателей языков 

Категория 
слушателей 

Преподаватели школ и вузов по кыргызскому, русскому, английскому 
языкам 

Название Методические подходы к формированию языковых компетенций 



образовательной 
программы 

учащихся старших классов на уроках второго языка 

Цель программы - углубление теоретических и практических знаний преподавателей 
кыргызского\русского языков,  совершенствование целостного 
представления о новом Государственном образовательном стандарте КР, 
новых стандартах «Языковой образовательной области» и системе 
уровней владения вторым языком, подходах и стратегиях  CLIL при 
обучении второму языку старшеклассников 

Ожидаемые 
результаты 

 - освоят особенности коммуникативного подхода и принцип 
функциональности языка на уроках Я2 иCLIL в старших классах; 
- научатся отбирать ресурсы, приемы и технологии с точки зрения 
обучения языку и предмету; 
- на основе новых образовательных стандартов “Языковой 
образовательной области” проведут планирование урока и курса; 
- освоят методы и приемы организации уровневого подхода к 
изучению второго языка на уроках языка и предметав старших классах; 
- подберут  аутентичные тексты для работы на занятиях; 

Содержание 
программы 

        Программа охватывает достижения в теории и методике обучения 
языку и практическое их применение на уроках по предмету, с учетом 
уровневого владения вторым языком. Курс уделяет внимание работе 
филологов с текстами разных жанров, графиками, гистограммами, 
таблицами. Тренеры обучатся приемам работы, которые развивают 
функциональный язык, академический язык предмета, научатся отбирать 
формы работы с языком на предмете. 

Методы 
обучения 

          Курс построен на использовании методики интегрированного 
обучения предмету и языку (CLIL), коммуникативной методики обучения, 
стратегиях интерактивного и активного обучения, критического мышления.  

Структура курса         72-часовой курс носит практико-ориентированный характер и 
построен по модульному принципу: 
1 модуль - "Уровни владения языком и компетенции в старшей школе", 
объем 24 часа, 
Практические занятия - 16 часов 
2 модуль - " Развитие функциональной грамотности на уроках языка и 
предмета", объем 24 часа, 
Практические занятия - 8 часов. 

Составители 
программы 

-Булатова Виктория Александровна, старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
-Оморова А.А., старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
-Орусбаева Д.Н., старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
-Ибраимова Р.У., преподаватель ЦИТПКПЯ 

Количество 
часов 

72 часа 

 
10-программа 

Структуралык  
бөлүктүн 
аталышы 

Тил окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу  инновациялык 
технологиялар борбору   

Угуучулардын 
категориясы   

Мектептердин кыргыз, орус, англис тили мугалимдери жана ЖОЖдордун 
окутуучулары  

Билим берүү Мамлекеттик  тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларынын 



программасынын 
аталышы 

тилдик компетенциясын калыптандырууга  методикалык мамиле  

Программанын 
максаты 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын, кыргыз тилдин предметтик 
стандартынын талаптарына ылайык иштөөгө үйрөтүү, кыргыз тилин 
окутуудагы коммуникативдик мамиленин өзгөчөлүктөрүн, деңгээлдер 
боюнча окутуунун маселелерин, ошондой эле диагностикалык 
тесттердин мисалдарында окуучулардын тилдик көндүмдөрүн  
калыптандыруу маселелерин өздөштүрүүсүнө жетиштирүү, мектеп 
бүтүрүүчүлөрүнүн  кептик көндүмдөрүн өнүктүрүү жана аларды 
жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоого, мамлекеттик тилде 
тестирлөөгө  даярдоо, тапшырмалардын продуктивдүү түрлөрүн мектеп 
практикасында колдонууга үйрөтүү 

Күтүлүүчү 
натыйжалар  

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттарын, 
“Тилдик билим берүү” стандарттарын киргизүүнүн нормативдик базасын 
билишет; 
- Окуу ишмердигин “Тилдик билим берүү” стандарттарынын талаптарына 
ылайык пландаштыра алышат, педагогикалык ишмердигин 
окуучулардын экинчи тилди билүү деӊгээлдерин эске алуу менен 
пландаштыра алышат;  
- Продуктивдүү окутуунун заманбап педагогикалык технологияларына, 
анализ менен өзүн өзү анализдөөнүн түрлөрүнө жана формаларына, 
педагогикалык диагностикалоонун технологияларына, текшерүүчү-
баалоочу методдор менен формаларга ээ болушат; 

Программанын 
мазмуну 

Программа тил окутуунун теориясы менен методикасынын 
жетишкендиктерин жана ал жетишкендиктерди экинчи тилди билүүнүн 
деңгээлдерин эске алуу менен предмет боюнча сабактарда колдонууну 
камтыйт. Курс филологдордун түрдүү жанрдагы тексттер, графиктер, 
гистограммалар, таблицалар менен иштөөсүнө  көңүл бурат. Тренерлер 
функционалдык тилди, предметтин академиялык тилин өнүктүрүү 
иштеринин ыкмаларын, предметте тил менен иштөө формаларын 
тандоого окуп-үйрөнүшөт. 

Окутуунун 
методдору  

Курс тил менен предметти интеграциялап окутуу (CLIL) методикасын, 
ошондой эле тилди окутуунун коммуникативдик методикасын, 
интерактив жана актив стратегияларын, сынчыл ойлом стратегияларын 
колдонууга түзүлгөн.        

Курстун 
структурасы   

      72 сааттык курс практикалык багыттагы мүнөзгө ээ,  модулдук 
принцип боюнча түзүлгөн: 
1-модуль - "Тил жана предмет сабактарында коммуникативдик 
мамилени ишке ашыруу", 24 саат көлөмдө,  
Практикалык сабактар – 16 саат  
2-модуль - "Жогорку класстардын окуучуларынын функционалдык 
сабаттуулук көндүмдөрүн өнүктүрүү", 24 саат көлөмдө,  
Практикалык сабактар – 8 саат.  

Программанын 
түзүүчүлөрү 

Булатова В.А., ТМКЖИТБнун улук окутуучусу 
Оморова А.А.,  ТМКЖИТБнун улук окутуучусу 
Орусбаева Д.Н.,  ТМКЖИТБнун улук окутуучусу 
Ибраимова Р.У. ТМКЖИТБнун окутуучусу 

Сааттардын саны 72 саат 

 



 
Программа №11 

Название 
структурного 
подразделения 

Центр инновационных технологий повышения квалификации 
преподавателей языков 

Категория 
слушателей 

Преподаватели пилотных школ и вузов по многоязычному образованию 

Название 
образовательной 
программы 

Основы интегрированного обучения предмету и языку  
(для преподавателей коммуникативного цикла) 

Цель программы подготовить  преподавателей физвоспитания, музыки, ИХТ  
многоязычных  организаций к осуществлению учебного процесса с 
применением методики интегрированного обучения предмету и языку 
(CLIL).   

Ожидаемые 
результаты 

Слушатели: 

- смогут использовать  методику CLIL в предметных программах на 
целевом языке; 

 смогут применить основные способы поддержки учащихся при 
овладении предметным содержанием и развитии языковых навыков; 

 ознакомятся с основными принципами  CLIL для внедрения 
интегрированного обучения предмету и языку;  

 научатся отбирать методы работы для  активизации учащихся; 

 научатся составлять задания, согласно таксономии аффективной 
области; 

 будут анализировать педагогическую деятельность в соответствии с 
требованиями предметного стандарта и принципами CLIL; 

 разработают  межпредметный план урока. 

Содержание 
программы 

   Программа имеет модульное построение и содержит базовую часть,  
в которой раскрыты  вопросы интегрированного обучения предмету и 
языку (CLIL). Рассматриваются вопросы  планирования учебного 
процесса и разработки учебных материалов; методы и формы работы,  
оценивание достижений  слушателей при интегрированном обучении 
предмету и языку (CLIL). 

Методы 
обучения 

          Курс построен на использовании методики интегрированного 
обучения предмету и языку (CLIL), коммуникативной методики обучения, 
стратегиях интерактивного и активного обучения, критического мышления. 

Структура курса         36-часовой курс носит практико-ориентированный характер и 
построен по модульному принципу: 

1 модуль - " Интегрированное обучение предмету и языку (CLIL): 
основные понятия и принципы. Методы и формы работы при 
интегрированном обучении предмету и языку ", объем 24 часа, 

Практические занятия - 16 часов 

Составители 
программы 

- Орусбаева Д.Н., старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
- Ибраимова Г.У., преподаватель ЦИТПКПЯ. 

Количество 
часов 

36 часа 

 



11-программа 

Структуралык  
бөлүктүн 
аталышы 

Тил окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу  инновациялык 
технологиялар борбору   

Угуучулардын 
категориясы   

Көп тилдүү пилоттук мектептердин мугалимдери жана пилоттук 
ЖОЖдордун окутуучулары  

Билим берүү 
программасынын 
аталышы 

Предмет менен тилди интеграциялап окутуунун негиздери  
(коммуникативдик циклдин окутуучулары үчүн) 

Программанын 
максаты 

көп тилдүү билим берүү уюмдарында тил менен предметти 
интеграциялап окутуу (CLIL) методикасын колдонуу менен иштей турган 
дене тарбия, көркөм өнөр, музыка мугалимдерин даярдоо. 

Күтүлүүчү 
натыйжалар  

 тил менен предметти интеграциялап окутуу (CLIL) методикасынын 
маңызын түшүнөт жана бул методиканы максаттуу тилде предметтик 
программаларда  колдонот;  

  окуучуларга предметтин мазмунуна ээ болууда жана тилдик 
көндүмдөрүн өнүктүрүүдө колдоо көрсөтүүнүн негизги ыкмаларын    
колдонушат;  

  тил менен предметти интеграциялап окутууну киргизүү үчүн 
CLILдин негизги принциптери менен таанышышат; 

  окуучуларды активдештирүү үчүн иштин методдорун тандоого 
үйрөнүшөт;   

 аффективдүү тармактын таксономиясына ылайык, 
тапшырмаларды түзүүгө үйрөнүшөт;   

 предметтик стандарттын талаптарына жана  CLILдин 
принциптерине ылайык педагогикалык ишмердүүлүктү талдашат; 

  сабактын предмет аралык  планын иштеп чыгышат.  

Программанын 
мазмуну 

Программа модулдук түзүлүшкө ээ жана төмөнкү суроолор 
каралган базалык бөлүктү камтыйт: тил менен предметти интеграциялап 
окутуу (CLIL) методикасы, негизги түшүнүктөр жана принциптер; окуу 
процессин пландаштыруу жана окуу материалдарын иштеп чыгуу; иштин 
методдору жана формалары, тил менен предметти интеграциялап окутуу 
(CLIL) боюнча угуучулардын жетишкендиктерин баалоо.     

Окутуунун 
методдору  

Курс тил менен предметти интеграциялап окутуу (CLIL) методикасын, 
ошондой эле тилди окутуунун коммуникативдик методикасын, 
интерактив жана актив стратегияларын, сынчыл ойлом стратегияларын 
колдонууга түзүлгөн.        

Курстун 
структурасы   

36 сааттык курс практикалык багыттагы мүнөзгө ээ,  модулдук принцип 
боюнча түзүлгөн: 
1-модуль - "Тил  менен предметти интеграциялап окутуу (CLIL): негизги 
түшүнүктөр жана  принциптер. Тил  менен предметти интеграциялап 
окутууда иштин методдору жана формалары", 24 саат көлөмдө,  
Практикалык сабактар – 16 саат. 

Программанын 
түзүүчүлөрү 

Орусбаева Д.Н., ТМКЖИТБнун улук окутуучусу 
Ибраимова Г.У. ТМКЖИТБнун  окутуучусу 

Сааттардын саны 36 саат 

 



Программа №12 

Название 
структурного 
подразделения 

Центр инновационных технологий повышения квалификации 
преподавателей языков 

Категория 
слушателей 

Администрация школ, руководители ШМО, заместители директоров 

Название 
образовательной 
программы 

"Базовые основы многоязычного образования" 

Цель программы Цель программы –  подготовить  руководителей  многоязычных  
организаций к осуществлению учебного процесса с учетом принципов 
и требований многоязычного образования.   

Ожидаемые 
результаты 

Участники: 

 смогут применять принципы планирования организации учебного 
процесса с учетом МО; 

 ознакомятся с современными подходами к разработке планов по 
внедрению и реализации МО и овладеют практическими навыками  
разработки  планов по внедрению и репализации МО 

Содержание 
программы 

  В программе рассматриваются вопросы анализа 
социолингвистической ситуации в школах и регионах, основные 
понятия и принципы многоязычного образования, планирование 
учебного процесса и разработка учебных материалов, методы и формы 
работы,  оценивание достижений  ОУ при внедрении многоязычного 
образования 

Методы 
обучения 

Стратегии активного и интерактивного обучения, приемы и методы 
критического мышления 

Структура курса         16-часовой курс носит информационный характер:: 
- Основные аспекты планирования программ многоязычного образования, 
8 часов 
- Реализация программ многоязычного образования 

Составители 
программы 

- Орусбаева Д.Н., старший преподаватель ЦИТПКПЯ, 
- Ибраимова Г.У. 

Количество 
часов 

16 часов 

 
12-программа 

Структуралык  
бөлүктүн 
аталышы 

Тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуучу инновациялык 
технологиялар борбору 

Угуучулардын 
категориясы   

Мектеп администрациялары, МУБ жетекчилери, директордун орун 
басарлары 

Билим берүү 
программасынын 
аталышы 

Көп тилдүү билим берүүнүн базалык негиздери 

Программанын 
максаты 

Программанын максаты – көп тилдүү билим берүүнүн принциптерин 
жана талаптарын эске алуу менен окуу процессин жүргүзүүгө көп 
тилдүү уюмдардын жетекчилерин даярдоо   

Күтүлүүчү Катышуучулар: 



натыйжалар   көп тилдүү билим берүүнү эске алуу менен окуу процессин 
уюштурууну пландоонун принциптерин колдонот; 

 көп тилдүү билим берүүнү киргизүү жана ишке ашыруу боюнча 
пландарды иштеп чыгуунун заманбап жолдору менен таанышышат 

Программанын 
мазмуну 

 Программада мектептердеги жана аймактардагы 
социолингвистикалык кырдаалдын анализи боюнча суроолор, көп  
тилдүү билим берүүнүн негизги түшүнүктөрү жана принциптери, окуу 
процессин пландоо жана окуу материалдарын иштеп чыгуу, иштин 
методдору жана формалары, көп тилдүү билим берүүнү киргизүүдө 
жалпы билим берүү уюмунун жетишкендиктерин баалоо каралат. 

Окутуунун 
методдору  

 Активдүү жана интерактивдүү окутуунун стратегиялары, сынчыл 
ойлоонун жолдору жана методдору 

Курстун 
структурасы   

        16 сааттык курс маалыматтык мүнөзгө ээ: 
- Көп тилдүү билим берүү программасын пландоонун негизги 
аспектилери, 8 саат 
- Көп тилдүү билим берүү программасын ишке ашыруу 

Программанын 
түзүүчүлөрү 

- Орусбаева Д.Н., ТМКЖИТБнын ага окутуучусу, 
- Ибраимова Г.У. 

Сааттардын саны 16 саат 

 
 
 

 


