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Курстун максаты 

жана милдети 

Кыргыз тили курсу жалпы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 

тили. Ошондуктан ар бир Кыргызстандын жараны Мамлекеттик 

тилде баарлашууга, өз оюн айтууга, иш кагаздарын жаза билүүгө 

жетишүүлөрү керек. 

 Курс жөнүндө 

маалымат 

Кыргыз тили курсу мектеп программасынан баштап, жогорку окуу 

жайларына чейин, билим берүү министрлиги тарабынан түзүлгөн 

стандарттын негизинде окуу иштери жүргүзүлөт.    

Сабакка чейинки 

реквизиттер 

Студенттердин мектеп программасынан алган билимдери андан 

ары өнүктүрүү 

Сабактан кийинки 

реквизиттер 

Манас эпосун терендетип изилдөө, эпостун сюжети менен 

кененирээк таанышуу. 

 

Компетенциялар билүү: эпостогу негизги окуяларды айтып бере алуу 

жөндөмдүүлүгү. 

өздөштүрүү: Манас айтууга жетишүүсү,  

колдоно билүү: Ар кандай кесиптин инсандары жогорку 

деңгээлдүү, ар тараптан өнүккөн болуусу керек. Манас эпосун туу 

тутуп, анын жети осуятын турмушунда пайдалана билүүсү.  

 Курстун саясаты Кыргыз элинин тарыхы, маданияты, үрп-адаты жөнүндө маалымат 

алуу. 

Окутуу методдору: Билим берүүчүлүк максаты – Манастаануу сабагын үйрөнүү, окуу. 

Тарбия берүүчүлүк максаты – мекенин сүйүүгө, аны көздүн 

карегиндей сактоого, улууларды урматтоого тарбиялоо. 

Өркүндөтүүчүлүк максаты – мектеп программасынан алган 

билимин андан ары өркүндөтүү  

 

Билимин текшерүү 

формасы 

1. Диагноздоочу билимин баалоо – студенттердин билим 

денгээлин текшерүү үчүн баарлашуу, кеп байлыгына байкоо 

жүргүзүү 

2. Формативдик баалоо – мында  студенттеридин окуусуна 

үзгүлтүксүз, максаттуу байкоо жүргүзүү. Мында 1 семестр 

ичинде жазуу жумуштары менен оозеки кеп байлыгына 

байкоо жүргүзүү ишмердиги.  

3. Жыйынтыктоочу баалоо – бир семестр ичинде бөлүмдү 

аяктагандан кийинки билимдерин, билгичтиктерин жана 

көндүмдөрүн аныктоо. Жыйынтыктоочу баалоону сынак, 

тест, текшерүү иши, дилбаян, эссе, оозеки презентация, 

баяндама түрүндө алууга болот. 

Адабияттар: 

 Негизги 

С.Байгазиев «Манастаануу» 2000-ж 

Б.Каримова «Манастаануу» 2016-ж 



 Кошумча  

 

 СӨИ  

Эскертүү  

 

 

 

 

Календардык тематикалык пландын саатын жумага бөлүштүрүү жана темасын 

көрсөтүү 

№ Дата 
Тема 

Саа

-ты  

Адабият-

тар  
 Модуль үчүн суроолор 

1 23.01-09.02 «Манас» - кыргыз 

элинин туу чокусу 

4 С.Байгазиев 

Манастаа-

нуу, 

Б.Каримова 

Манастаа-

нуу 

 

Манас эпосу тууралуу 

айтылган белгилүү 

инсандардын ойлору. 

 

2 13.02-22.02. «Манас» изилдөөчүлөр 4 

 

Б.Каримо-

ва 

Манастаа-

нуу 

Алгачкы изилдөөчүлөр 

кимдер болгон? 

 

3 27.02-09.03. «Манас» эпосунун 

варианттары 

4 Манас I 

китеп / 

С.Орозбако

вдун 

варианты. 

 
 

 

Вариативдүүлүк деген 

эмне? 

4 13.03-23.03. Манасчылар – Манасты 

улантуучулар.  
 

4 

 

 

Алгачкы манасчылар жана 

акыркы манасчылар 

 

5 27.03-06.04. «Манас» эпосунун 

өзөктүү окуялары. 

8 С. 

Орозбаков

дун  

варианты.  

Манас IV 

китеп./ 

 

1. Манастын төрөлүшү 

жана алгачкы эрдиктери. 

2.Манастын Ала-Тоого 

кайтышы 

3. Манастын үйлөнүшү 

6

6 

10.04-20.04 «Манас» эпосундагы 

каада-салт, үрп-адат. 
4 Кыргыз 

элинин 

 уюткулуу 

сырлары – 

 

Эпостогу салт-санаанын 

чагылдырылышы 



 Б., Кут бер 

 24.04-04.05. «Манас» эпосу – 

кинодо, театрда, 

сүрөттө жана 

скульптурада 

чагылдырылышы. 

2 «Манас»  

энциклопе

диясы.  

I-II том. 

Эпостун театрда, кинодо 

чагылдырылышы. 

Манастын Бишкек 

шаарындагы 

скульптуралары 

 

 Бардыгы   30   

 

Студенттердин өз алдынча иштеринин графиги   

№ Жума 

Ай 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Жалпы  

баллы 

февраль Март Апрель  

1 Текшерүү 

иши 

15 15 10 40 

балл 

2 СӨИни 

тапшыруу 

мөөнөтү. 

05.02 - 23.02. 

2018-ж. 

6.03. – 27.03.     2018-ж. 02.04 – 20.04.     2018-ж.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Манастаануу”   силлабус 

 

№  Сабактын темасы Саат

ы 

Көрсөтмө 

куралдар 

 

Студенттер 

үчүн 

тапшырма 

Адабияттар  Адабияттар 

 

 

1.  «Манас» - кыргыз  көчмөн  

цивилизациясынын 

эпикалык улуу  мурасы.                      

 

2 Аудио 

тасма 

Берилген 

лекцияны 

окуп келүү 

Байгазиев С.О.  

Манастаануу. – Б.: 2000 

2. Кыргыз  мамлекеттүүлүгү 

«Манас» эпосунун  

контекстинде.                                                            

2 Аудио 

тасма 

Кыргыз 

мамлекеттүүл

үгү боюнча 

маалымат 

таап келүү 

Байгазиев С.О. 

 Манастаануу. – Б.: 2000 

3. «Манас» жана  манасчылар.   4 Видео 

тасма 

Жаш  

манасчылар: 

Дөөлөт 

Сыдыков, 

Талантаалы 

Бакчиев ж.б. 

манасчылар 

тууралуу 

маалымат 

даярдоо 

 

Байгазиев С.О. 

 Манастаануу. – Б.: 2000 

4. «Манас» эпосун Октябрь 

ревалюциясына чейин 

жыйноо, жазып алуу, 

изилдөө иштери                                 

2 Сүрөт 

карточкала

р 

Берилген 

лекцияны 

кайталоо 

Байгазиев С.О. 

 Манастаануу. – Б.: 2000 

5. «Манас» эпосун Октябрь 

ревалюциядан кийин 

жыйноо, жазып алуу, 

изилдөө  иштери                                  

2 Видео 

тасма 

«Манас» 

эпосун 

Октябрь 

ревалюциядан 

кийин 

жыйноо, 

жазып алуу, 

изилдөө  

иштери   

тууралуу 

маалыматты 

толуктоо                               

Байгазиев С.О.  

Манастаануу. – Б.: 2000 



6. “Манас” эпосун жарыялоо, 

басмадан чыгаруу иштери 

2 Сүрөт, 

карточкала

р 

Басмадан 

жарык көргөн 

китептер 

тууралуу 

слайд шоу 

даярдоо 

Байгазиев С.О. 

 Манастаануу. – Б.: 2000 

7. «Манас» эпосунун идеясы   2 Сүрөт, 

карточкала

р 

“Манас” 

эпосунун 

идеясын 

чагылдырган 

слайд шоу 

даярдоо 

 

Байгазиев С.О. 

 Манастаануу. – Б.: 2000 

8. «Манас» эпосунун образдар  

системасы  

4 Карточкала

р  

«Манас» 

эпосунун 

образдар  

системасын 

чыгармачылы

к менен 

көркөм 

чагылдыруу 

Байгазиев С.О. 

 Манастаануу. – Б.: 2000 

9 «Манас» трилогиясынын 

сюжети.   

6 Видео 

тасма 

“Манас”, 

“Семетей”, 

“Сейтек” 

бөлүмдөрү-

нүн айрым 

эпизоддорун 

окуп келүү  

Манас I китеп / 

С.Орозбаковдун варианты. -

Ф.,1978., 

Манас II китеп / 

С.Орозбаковдун варианты. -Ф. 

,1980., 

Манас III китеп./ 

С. Орозбаковдун  

варианты. -Ф., 1981., 

Манас IV китеп./ 

С.Орозбаковдун 

 варианты. -Ф., 1982., 

.Сейтек./ 

С.Каралаевдин  

варианты. 

 - Манас II китеп/ 

С.Каралаевдин 

 варианты. -Ф., 1985., 

Семетей.I китеп/С.Каралаевдин 

варианты. -Ф.,1987. 

Жакыпбеков А. Теӊири Манас. – 

Б.: 1995 

 

10 «Манас» эпосу жана 

руханий маданият  

2 Сүрөт, 

карточкала

«Манас» 

эпосундагы 

руханий 

Байгазиев С.О. 



р маданиятты 

чагылдырган 

слайд шоу 

даярдоо 

 Манастаануу. – Б.: 2000 

11 «Манас» эпосу жана  

материалдык   

2  «Манас» 

эпосундагы 

материалдык 

маданиятты 

чагылдырган 

слайд шоу 

даярдоо 

Кыргыз элинин 

 уюткулуу сырлары – 

 Б., Кут бер, 2012 

12 Манас» - искусствонун  

башка түрлөрүндө: 

«Манас» жана театр: 

«Айчүрөк», «Манас» 

опералары, «Айкөл Манас», 

«Манастын уулу Семетей», 

«Сейтек» драмалары 

2 Видео 

тасма 

“Манас”, 

“Семетей”, 

“Сейтектен” 

сценка 

даярдоо 

«Манас»  

энциклопедиясы.  

I-II том.-Б.,1995. 

13 “Манас” жана кино: 

“Манасчы”, “Саякбай 

Каралаев”, “Айкөл Манас”, 

“Жаш Манасчылар” аттуу 

кинотасмалар 

2 Аудио 

тасма 

“Манас” жана 

кино өнөрү 

тууралуу 

маалыматты 

толуктоо 

«Манас» 

 энциклопедиясы. 

 I-II том.-Б.,1995. 

14 “Манас” жана  кыргыз 

музыкалык искусствосунун 

тарыхы: В.Власов, В Фере, 

А.Малдыбаев ж.б. 

2 Аудио 

тасма 

“Манас” жана  

кыргыз 

музыкалык 

искусствосу 

тууралуу 

маалыматты 

окуп келүү 

«Манас» 

 энциклопедиясы. 

 I-II том.-Б.,1995. 

15 “Манас” эпосунун көркөм 

сүрөт өнөрү, архитектура, 

скульптурадагы ролу 

2 Слайд шоу “Манас” 

эпосунун 

көркөм сүрөт 

өнөрү, 

архитектура, 

скульптурада-

гы ролу 

тууралуу 

слайд шоу 

даярдоо 

«Манас» 

 энциклопедиясы. 

 I-II том.-Б.,1995. 

 

 

 
 


